
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

เทศบาลต าบลนาค า เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาขน องค์กร
ชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น    
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 

 
ในการร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพื่อทบทวนส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาค า 
ร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

ในการเตรียมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  
 

วันจันทร์ที่  20  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 
(เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑6.๒๐ น.) 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาค า 

วันจันทร์ที่ 2๐  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
(เวลา  ๑๓.๐๐ น.-๑6.๒๐ น.) 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า 
***************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   คน 
๑.  คณะผู้บริหาร    ๕ คน 
๒.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ๑๑  คน 
๓.  ก านัน ๑ คน ผู้ใหญ่บ้าน  ๑๓  คน 
๔.  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ๕  คน 
๕.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า ๑๓ คน 
๖.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า๑๑ คน 
๗.  ประธานชุมชนมา ๑๘ คน (จาก ๒๖ ชุมชน) 
๘. รายช่ือตามสัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนต าบล  จ านวน ๘๖  คน 
    (จากทั้งหมด   ๑๔๔  คน) 
  
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา... 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

นายนรินทร์ บุญที เรียน..ท่านประธานที่เคารพกระผม นายนรินทร์ บุญที  ปลัด 
กรรมการและเลขานุการฯ เทศบาลต าบลนาค า กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต าบลนาค าในนามคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
นาค า  และประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับต าบล) เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลนาค า ระหว่างเทศบาลต าบลนาค าร่วมกับประชาชน ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจต่างๆเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม)  ตาม
หนังสือสั่งการ มท ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแนบท้ายรายงานการประชุม  



เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลนาค าโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าจึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค าได้  โดยพิจารณาบรรจุโครงการใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจากเงินสะสมดังนั้น  เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  เทศบาลต าบลนาค าจึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ต าบล) ขึ้น  ในวันจันทร์ที่ ๑๐  เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๒ณ  ที่ท าการเทศบาล
ต าบลนาค าแห่งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหนา้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลนาค าเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุน  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ก านันต าบลวังโพธิ์  
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  
แพทย์ประจ าต าบล  อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มแม่บ้าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสังเคราะห์  เยาวชน  หมอ
ดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  ผู้สูงอายุทุกคนเจ้าของร้านค้าทุกคนกลุ่มบุคคล
อ่ืนๆ  และประชาชนทั่วไป 

 

เพ่ือให้การประชุมประชาคมส าเร็จลุล่วงและสามารถด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  กระผม...จึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุม
ในครั้งนี้   ขอเรียนเชิญ....ครับ 

 

นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์  - ท่าน....คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าหมู่บ้าน  และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านที่มาในวันนี้  ผมนายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ นายกเทศบาลต าบลนา
ค าและเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค ามีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมกับทางเทศบาลต าบลนาค าซึ่งมี
เรื่องท่ีจะประชุมร่วมกับทุกท่านในหลายเรื่องด้วยกัน  เป็นการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าและประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ต าบล)โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วม
รับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลนาค าระหว่างเทศบาล



ต าบลนาค าร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตา่งๆ  ในการพิจารณา
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)ตามท่ีท่านปลัดได้กล่าวรายงาน
ให้ทราบแล้วนั้น  การประชุมในครั้งนี้  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลนาค าตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้
ก าหนดเอาไว้   

ดังนั้น  ผมในฐานประธานคณะกรรมการพัฒนาเองก็น้อมรับ  หากขาด
ตกบกพร่องประการใดผมต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ด้วย  และยินดีที่จะรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกคนเพ่ือที่จะน าไปพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  ตามวิสัยทัศน์
ของเทศบาลต าบลนาค า 

“องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพ ประชาชนอยู่
ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมประชาคมชุมชนต าบล ณ  บัดนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑เรื่อง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์ -  ก่อนที่จะได้มีการประชุมพิจารณา ผมขอเชิญให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นวิทยา- 
การประธานกรรมการพัฒนาฯ กรประชุมวันนี้  ได้แนะน าบุคคลส าคัญ และคณะกรรมการพัฒนาให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน -  เรียน...ท่านนายกเทศมนตรีต าบลนาค า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า 
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน...นางสาวรวีวรรณ สีดา

เคน ต าแหน่ง  หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ รักษาการหัวหน้าส านักปลดั ตามที่ท่านนายกได้
กล่าวไปแลว้วนันี้เป็นการประชมุในทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รว่มกบัประชาคมท้องถิ่น ที่
จะพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าให้มีประสิทธิภาพและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

 ล าดับต่อไปดิฉันขอชี้แจงข้อกฎหมาย และรายละเอียดต่างๆ   ดังนี้ค่ะ 
 1.1ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๖ (๑) 
ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561               
 1.2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 



พ.ศ.2561ได้มีผลบังคับ ใช้แล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยมีสาระส าคัญ
คือ 
-การเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดทั้งหมดให้ใช้ชื่อเรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละชุดจาก 2 ปี เป็น 4 ปี 
-การเปลี่ยนแปลงแผนฯ เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
-การเพ่ิมเติมแผนฯ ให้ อปท.ด าเนินการตามขั้นตอน 
 -การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ ที่เป็น
โครงการพระราชด าริ งานพระ     ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรฐับาล หรือนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร 
 -ตามหนังสือสั่งการ มท ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการ
ปฏิบัติขั้นตอนการทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้งนี้การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ท้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาค าประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
      เทศบาลต าบลนาค า ได้รับค าร้องจาก
ประชาชนในพื้นท่ี ไม่ได้รับความสะดวกในด้านน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
เส้นทางคมนาคม รวมถึงได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภายใน เทศบาลขอ
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในส านักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 (2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพ.ศ.2537 ด้วย  
         เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้จึงอยากให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้ยื่นค าร้องขอความช่วยเหลือ และคัดเลือก
ผู้แทนประชาคมแต่ละหมู่ พร้อมทั้งคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 ที่ประชุม                              -  รับทราบ 
 

นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์ -  ขอบคุณมากครับ  เรื่องต่อไปที่ผมจะแจ้งให้ทุกคนทราบ  เกี่ยวกับ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ การด าเนินงาน มีโครงการ มีกิจกรรม ที่จะต้องด าเนินการอยู่หลายโครงการ ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของงานโครงสร้างพ้ืนฐานถนน ท่อระบายน้ า ภัยหนาว งาน
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด  โรคพิษสุนัขบ้า และอีกหลายๆ งาน ทางเทศบาลก็
จะเร่งด าเนินการ  ขยะมูลฝอยก็เป็นนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการ
ด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลก็ต้องขอความร่วมมือกับชาวบ้านทุกๆ คนช่วยกัน
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาล จัดก็ขอเชิญมาร่วม มีปัญหาอะไรก็ขอให้เสนอได้ 
พูดคุยกันได้ เราอยู่กันแบบพ่ีน้อง  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   

-ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม  
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์  - ล าดับต่อไปก่อนที่จะพิจารณาทบทวนร่างแผน  ผมขอให้ 
ประธานกรรมการพัฒนา หัวหน้าส านักปลัด แจ้งรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ว่ามีข้ันตอน ขบวนการ
อย่างไรในการด าเนินการให้กับที่ประชุมทราบขอเชิญครับ   

นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน -ดิฉันต้องขออธิบายความหมายของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ผู้ช่วยเลขานุการ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามรายละเอียดดังนี้  

๑. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ให้เทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบตัิตามข้อ ๑๗ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 



๒. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทุกท่านได้
ทราบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับ 
ต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมือง
ส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนคร
ส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมือง
พัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนครทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาส
ต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้
รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

    -  รายละเอียดสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ค่ะ หรือขอดู ขอส าเนา และ 
    สอบถามได้เพ่ิมเติมกับทางนักวิเคราะห์ฯ หรือที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 

เทศบาลต าบลนาค าซึ่งตั้งอยู่ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า 
การบรรจุรายละเอียดโครงการพัฒนา กิจกรรม  รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เงิน

อุดหนุน และครุภัณฑ์มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 

๑. โครงการพัฒนา  กิจกรรม และรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ 
โครงการพัฒนา หมายถึง  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑)โดยมี
วิธีการบรรจุรายละเอียด หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ)มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่า 
มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วธิีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบจุ านวนเทา่ไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสงัคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การ
ปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ 
ยั่งยืน 
 
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยดึวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
หลักการน าไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิท์ี่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สงู (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผน่ดินที่มปีระสทิธิภาพ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด



 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน่ ด้านการเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจบุัน 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด าเนินการเองหรือ
ร่วมด าเนินการ เปน็โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็
ท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจกัษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อย
ละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัติ/เทศบญัญัติ เงินสะสม หรือ 
รายจ่ายพฒันาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท์ี่เกิดที่สิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รบั) 

    
    ๒.  เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน  หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณอุดหนุน  ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตาม
ภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดย
พิจารณาและถือปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้เงินอุดหนุนแก่



หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงาน
ดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ห้ามจ่าย
จากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม  หรือเงินกู้  โดยรายละเอียด แลหลักเกณฑ์
การพิจารณาบรรจุโครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  
ตุลาคม  ๒๕๕๙   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙สิ่งที่ส่ง
มาด้วย  ๕  หน้า  ๑๙ดังนี ้
๒. โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีตามแบบ ผ.๐๒ ส าหรับอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน นั้น
ต้อง   

๒.๑  ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์ จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
อย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางอ้อมด้วย   

๒.๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการ
ที่ขอรับอุดหนุนหรืออุดหนุนให้ว่า   มีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างไร   

๒.๓  แบบ ผ.๐๒  เป็นแบบส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี กรณีมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ืออุดหนุนแก่หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถน้าไปจัดท าหรือ
ด าเนินการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ ไม่ว่า กรณีใดๆ 
๓.  ครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรทสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้ รับประโยชน์
จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือน และ
ค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
๖. การก ากับดูแล ให้ผู้ว่าและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความ
ต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระส าคัญ
ที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ 

นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน -  ตามท่ีดิฉันได้ชี้แจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติม 
ผู้ช่วยเลขานุการ เชิญค่ะ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายนรินทร์ บุญที -  ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วส าลับขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรรมการและเลขานุการ โครงการต่างๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมให้กับ

คณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ซึ่งข้อมูลได้มอบให้กับ
ทุกท่านแล้ว  และขอเชิญทางผู้ช่วยเลขาได้อธิบาย สรุปข้อมูลโครงการที่แต่ละ
ชุมชนเสนอมา ทั้ง ๒๖ ชุมชน ให้ที่ประชุมทราบให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญ
ครับ 

นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน - ขอสวัสดีอีกครั้งค่ะ  ดิฉันขอแจ้งรายละเอียดข้อมูล 
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ทุกท่านได้ทราบสรุปรายละเอียด  ดังนี้ค่ะ   
    โครงการที่ ๒๖ ชุมชนในเขตต าบลนาค า เสนอเพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีดังต่อไปนี้ 
    ชุมชน  พัฒนา ๑  บ้าน   นาค า หมู่ที่ ๑ 

    ๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ไปนานางบุญมี บึงโบราณ 
    ๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ไปนานายสมพงษ์  สิงห์น้อย  
    ๓.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากศาลากลางบ้านไปวดั 

    ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเส้นหน้าบ้านนางเตียงไปวัด 

    ๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรจากถนนใหญ่ไปภูพาน 

    ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายหลังโรงเรียน 
 



นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน  :ขอมติที่ประชุมในการบรรจุโครงการเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน พัฒนา ๑ 
    “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

                                ชุมชน  พัฒนา ๒ บ้าน   นาค า หมู่ที่ ๑ 

๑. โครงการซ่อมแซมสะพานห้วยคมุมุมระหว่างนา นางทองมา จิตชาตรี ถึง นานางบัวเรียน  
 หนูพวก 

   ๒. โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากถนนใหญ่ ถึง นางนวล  ไชยหานาม 
   ๓.โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้นห้วยผึ้ง 

   ๔.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากนา นายสังเวียน ถึง นานายสถิต ไชยโส 

   ๕.โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจากหลังโรงเรียนนาค าพิทยาสรรพ์ ถึง ไร่นายปัญจา 

 ภูวงษ์ 
 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหลังโรงเรยีนนาค าพิทยาสรรพ์ไปถึงนา นางเรียม อรัญ
มาลา 

๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบ้านนางเรียม อรัญมาลา ถึง ทางเข้าหมู่บ้านนาค า (ปากทางเข้า
หมู่บ้าน) 

   ๘. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นล าห้วยคุมมุม 
๙.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากหน้าบ้านนายทองสขุ อรัญมาลา ถึง บ้านหนองขาม 

   ๑๐.โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ขอมติที่ประชุมในการบรรจุโครงการเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชน  รวมพลังสามัคคี บ้าน  โนนราศรี หมู่ที่ ๒ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้านางค าคูณ มหาหิงส์ ถึง ถนนเส้น
รอบหมู่บ้าน 

   ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามซอยในชุมชน 
   ๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดทางแยกในชุมชน 

   ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหมู่บ้าน 

   ๕.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ตามจุดทางแยกในชุมชน 

   ๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนางล าแพน ถึง ล าห้วยกุดจอก 

   ๗. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นหน้าบ้านนายสุภาพ ค าพรมมา ถึง ล าห้วยกุดจอก 
   ๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบชุมชน 
   ๙. โครงการขุดลอกล าห้วยกุดจอก 
   ๑๐.โครงการซ่อมแซมล าห้วยกุดจอก 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ขอมติที่ประชุมในการบรรจุโครงการเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 
 
 



 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชน รับอรุณศรีชมชื่น บ้าน  โนนราศรี หมู่ที่ ๒ 

   ๑. โครงการขุดลอกหนองบึงใต้ 
   ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดโนนราศรี 
   ๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากบ้านโนนราศี ถึง ห้วยเตย 

   ๔.โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาด 
   ๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างบ้านโนนราศี ถึง บ้านหนองขาม หนองแวง 

   ๖.โครงการสร้างสนามกีฬาบ้านโนนราศรี 
   ๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากบ้านโนนราศรี ถึง ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 
   ๘. โครงการขุดลอกล าห้วยขมิ้น 

๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นจากบ้านโนนราศรีถึงบ้านโคกสูง ต าบลดงเมืองแอม 
   ๑๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นจากบ้านโนนราศรี ถึง บ้านศาลาดิน 
   ๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนราศี ถึง เขตบ้านโคกสูง ต าบลดงเมืองแอม 
   ๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสาย หมู่ ๒ ถึงนา นายจรูญ ชัยหัส 
   ๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดโนนราศรี ถึง นาเมรุ 
   ๑๔.โครงการซ่อมแซมถนนจากวัดโนนราศรีถึงห้วยเตย ต าบลศรีสุขส าราญ 
   ๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านศาลาดิน ต าบลศรีสุขส าราญ 

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางฮอง ค าพรมมา ถึง บ้าน
นางอนงค์ ค าพรมมา 
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตะวันตกวัดโนนราศรี ถึง บ้านนาย
ยศฐา ขามก้อน 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ขอมติที่ประชุมในการบรรจุโครงการเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชน รุ่งอรุณ บ้าน  กุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายวิฑูรย์  พลบท เชื่อมต่อไป
บ้านขุนด่าน 

   ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะวันตกวัดสว่างศรีชมภู 
๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากบ้านกุดกระหนวน แยกไป วัดป่าเทพ
นิมิตร 

   ๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้านกุดกระหนวน ถึง วัดป่าเทพนิมิตร 
   ๕.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าในหมู่บ้าน 

   ๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่บ้านไปหนองโน 
   ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 
   ๘. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าโรงเรียนให้เป็นสนามกีฬาชุมชน 
   ๙. โครงการฝายน้ าล้นห้วยคุมมุม ช่วงนา นายฉะอ้อน จันทร์โสม 
   ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านห้วยค าน้อย 



   ๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านกุดกระหนวน ถึง บ้านค าน้อย 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน  :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่  
ผอ.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน : ขอเสนอโครงการกุดกระหนวนวัยใสห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข และโครงการ 
                                  แข่งขันกฬีาเด็กและเยาวชนต าบลนาค า ขั้นตอนต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการบรรจุ 
                                  โครงการเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์” 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชน ตะวันลับฟ้า บ้าน  กุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายอุดม เจริญศรี ถึง แยก
ลานมัน 

   ๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายเสวียน จันทร์โสม ไป บ้านสัมพันธ์ 
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านพ่อเดช  จันทร์โสม ถึง บ้านพ่อ
พล  จันทร์โสม 

๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองโนเป็นพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกายของ
หมู่บ้าน 
๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจากบ้านพ่อพล จันทร์โสม ถึง นานางรุ่ง
รัตน์ แสนบุตร 

๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรเส้นทางไป หมู่ที่ ๕ ถึงท่ีนา นางอนงค์  
ฐานะ 

   ๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหนองโน ถึง ถนน แยกบ้านขุนด่าน 
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายเสวียน  จันทร์โสม ถึง
บ้าน นางจันทร์ประภา  สีแก้ว 
๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากถนนไป หมู่ที่ ๕ ถึง ที่นานางเปี่ยง ลุ
นพรม 

   ๑๐.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากชุมชนไปที่สาธารณะหนองโน 
   ๑๑. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อบรรจุโครงการเข้า
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์” 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนเกษตรพอเพียง  บ้าน  หนองไหล หมู่ที่ ๔ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหลเชื่อมอุทยานภูพาน 
๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสี่แยกทางเข้าหมู่บ้าน 
๓. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) จ านวน ๕ ชุด 
๔. โครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 



นายจ าปี น้อยสิม : เสนอโครงการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบูรพาด้านทิศตะวันออก 
๒. โครงการปรับภูมิทัศน์ดอนปู่ตา 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อบรรจุโครงการเข้า
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 
 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนภูพานค า  บ้าน  หนองไหล หมู่ที่ ๔ 
   

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรเส้นอุทยาน 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตาขึ้นไปภูพานค า 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดป่าสระแก้ว 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หน้าบ้านนายวิชัย แสนค า ถึง นานายบุญหลอง  

จันทร์โสม 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากบ้านนายมนตรี ไปเส้นทางอุทยาน 
๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวัดป่าสว่างอารมณ์ 
๗. โครงการซ่อมแซมประปาน้ าผุดจากภูเขาลงหมู่บ้าน 
๘. โครงการขุดลอกล าห้วยเม่า 
๙. โครงการขุดลอกล าห้วยซอง 
๑๐. โครงการขุดลอกสระน้ าในวัดป่าสระแก้ว 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดท่ีจะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพ่ือบรรจุ 
                               โครงการเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์” 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนห้วยค าน้อย  บ้าน  ห้วยค าน้อย หมู่ที่ ๕ 

๑. โครงการสนับสนุนบุญประเพณีบุญมหาชาติ 
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟลต (จุดที่ ๑) จากบ้านห้วยค าน้อย ถึง บ้านพระพุทธบาท 

                             (จุดที่ ๒) บริเวณทางโค้งซีเปลือย (จุดที่ ๓) ซอยจากโรงเรียนชาวบ้านถึงซอยบ้านท่าน 
                          อาจารย์สุรศักดิ์ สมบูรณ์ 

๓. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) สามแยกห้วยค าน้อย 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 
 
 
 



นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนพระพุทธบาท  บ้าน พระพุทธบาท  หมู่ที่ ๖ 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนเทศบาล ๓ 

๒. โครงการขุดลอกฝายหนองโก 

๓. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากศาลากลางบ้านไปยังศาลปู่ตา 

๖. โครงการส่งเสริมอาชีพท าไม้กวาดดอกหญ้า 

๗. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ก่อนทางเข้าหมู่บ้าน 

๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางขึ้นวัดห้วยค าเม็ก 

๙. โครงการสร้างลานกีฬาภายในชุมชน 

นางพรทิพย์ ขามก้อน : โครงการที่ ๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากศาลากลางบ้านไปยังศาลปู่ตาแก้ไขจากศาลา 
                            กลางบ้าน เปลี่ยนเป็น ซอยประปา 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน   
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  บ้าน สัมพันธ์  หมู่ที่ ๗ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัด ถึง โรงเรียนเก่า 
นายประดิษฐ์ คลังกลาง : ขอเพ่ิมโครงการ ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการปรับซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยรับอรุณ 
๒. โครงการซ่อมแซมลูกรังจากจากฝายบ้าน ถึงนา นายศรีเมือง 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปั้มน้ ามัน ถึง บ้านนายอุดุล 
๔. โครงการซ่อมแซมลูกรังซอยวัด ถึง ห้วยคุมมุม 
๕. โครงการซ่อมแซมลูกรังจากทางเข้าคุ้มดอนยาง ถึง ดอนปู่ตา 
๖. โครงการซ่อมแซมลูกรังจากหน้าบ้าน ผอ.บุญเฮือง ถึงนา นายค าตัน 
๗. โครงการซ่อมแซมลูกรังจากบ้านนายปรีชา ถึง ห้วยกุดเคน 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนร่วมใจพัฒนา  บ้าน เล้า  หมู่ที่ ๘ 

๑. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วยคุมมุมบ้านเล้า 
๒. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร จากจุดเหนือบ้านไปหนองปิง 



๓. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร เชื่อมต่อระหว่างนา นายสถิต สารสมถึง
นา นายปัญญา อกบุตรดี 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายทองม้วน จันทร์โสม ไปถึง 
สะพานข้ามล าห้วยคุมมุม 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนปู่ตา ต่อจากหน้าบ้าน นางทองม้วน 
เค้ามิม 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายสถิต จันทร์โสม ถึงนา นาง
หนูอาน โนนสา 

นางขจรจิตร สิงห์น้อย : เสนอโครงการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพันธ์ ทศวัตร ถึง ดอนปู่ตา 
๒. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา-สปอร์ตไลด์และลานกีฬาบ้านเล้า 
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายนรกุล เสรีภาพ ถึง สระหลวง 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน   
                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                 “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนโพธิ์แก้วร่วมใจพัฒนา  บ้าน เล้า  หมู่ที่ ๘ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใต้ ไป หนองพันธ์ปา 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใต้แยกหน้าบ้านนายไพรวัลย์ จันทร์
โสม ไปท่าเกียน 

๓. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ าเสียทางไปบ้านดงทั้งสองข้างระหว่างคุ้มวัดโพธิ์และ
คุ้มเกาะแก้ว 

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากหน้าวัดโพธิ์ ถึง สะพานบ้านเล้า 

๕. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นเกาะแก้ว 
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรเส้นไปหนองพันธ์ปา ถึง บ้านดง 

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากซอยใต้ไปหนองพันธ์ปา 

๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยวัดโพธิ์ 
๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยใต้แยกไปท่าเกียน ตรงหน้าบ้านนายไพรวัลย์ จันทร์โสม 

๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากซอยใต้ไปหนองพันธ์ปา 

๑๑. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านเล้า 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะแก้ว ๒ จากซอยข้างบ้านพ่อ
สมศรี สุมาดง ถึง ซอยเกาะแก้ว ๑ 



๑๓. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๑๔. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 

๑๕. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกล้วยฉาบสมุนไพร 

๑๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยใต้สามเหลี่ยมทางไปบ้านดง 

นางขจรจิตร สิงห์น้อย : เสนอโครงการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
   ๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าวัดโพธิ์แก้ว 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดท่ีจะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพ่ือ  บรรจุ     
                                โครงการเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ที่ประชุม                               “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์” 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนบูรพาใต้  บ้าน หนองขาม  หมู่ที่ ๙ 

๑. โครงการขุดลอกรางระบายน้ า จากหน้าบ้านนายเฉลียว  ชาปัญญา ถึง บ้านนายสม
จิตร ดวงตาไท้ 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหอประปาหมู่บ้าน ถึง สี่แยกหนองเรือ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอน้ าประปาหมู่บ้าน ถึง สี่แยกหนอง

เรือ 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชาลี กรงเข็ม ถึง ทางลัดบ้าน

ดง 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพวงเพชร มหาหิงส์ ถึง เขต

ต าบลบ้านดง 
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จากไร่ นางจันจิรา โนนตา ถึง ทางแยก

ไปบ้านดง 
๗. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านนางจันจิรา ภูแดนกลาง ถึง หนองเรือ 
๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จากไร่นางผง ศรีชู ถึง ที่สาธารณะ (ป่า

ช้า) 
๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จากแยกทางลัดไปบ้านดง ถึง นานาง

สัมฤทธิ์ สมบูรณ์ 
นายรักษ์ศักดิ์ ลุนพรม : ขอเพ่ิมเติมโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางเพชรมณี หนุพวก ถึง เขตบ้านดง 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน   
                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                               “มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์” 



นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนวัดกลาง  บ้าน หนองขาม  หมู่ที่ ๙ 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากสี่แยกลานกีฬา ถึง ป้อมยาม อปพร. 
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 

๔. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้า 

๕. โครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

๗. โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน 

๘. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๙. โครงการอบรมฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุ 
๑๐. โครงการอุดหนุนส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 

๑๑. โครงการอุดหนุนส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 

๑๒. โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวพร้อมที่ท าการ 

๑๓. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) 
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนายเฉลียว ชาปัญญา เชื่อม

ถนนไปบ้านโนนราศรี 
๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม ถึง บ้านนาค า 
๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ จากป้อมยาม อปพร. ไป

รอบหนองปิง 
๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองขามเชื่อมต าบลบ้านดง 
๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองขาม สายสี่แยกสวนนายสมจิต ดวงตาไท้ 

เชื่อมต่อถนนต าบลบ้านดงและเชื่อมถนนไปหนองเม็ก 
๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายจากบ้านนางทองอ้ัว ธรรมบุราณ 

ถึงทางเชื่อมหนองปิง 
๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังรอบสระหนองขาม 
๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกโรงเรียน ถึง บ้านนาค า 
๒๒. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าจากสี่แยกโรงเรียน ถึง วัดศรีบุญเรือง 
๒๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหนองขาม 
๒๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากประตูโขงวัด ถึง หนองขาม 
๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนายเฉลียว  ชาปัญญา เชื่อมถนน

ไปบ้านโนนราศรี 



๒๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากทางลงหนองปิง ถึงนา นายประยงค์  แสงกลาง 

๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ถึง รอบ
หนองขาม 

๒๘. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากหน้าบ้านพ่อพงษ์ศักดิ์ ถึง กอไผ่ยาคู่ 
๒๙. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากหน้าบ้านพ่อชม ถึง ทางลงหนองปิง 

๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากตู้ยาม อปพร. ถึง รอบหนองปิง 

๓๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากบ้านแม่ทองอ้ัว ถึง สามแยกหนองปิง 

๓๒. โครงการขุดลอกรางระบายน้ า จากบ้านพ่อโสภณ ถึง บ้านพ่อสมศักดิ์ 
๓๓. โครงการขุดลอกรางระบายน้ า จากบ้านพ่อเฉลียว ถึง บ้านแม่รักดี 
๓๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากหนองขาม ถึง โนนราศี 
๓๕. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากสี่แยกโรงเรียน ถึง บ้านนาค า 

๓๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากตู้ยาม อปพร. ถึง บ้านนายชม 

๓๗. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น ช่วงบ้านแม่ราตรี  ยาตาแสง 

๓๘. โครงการอุดหนุนบุญประเพณีโนนสาวเอ้ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนสอง  บ้าน หนองขาม  หมู่ที่ ๙ 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน นางพนมวัลย์ ถึง สามแยก 
นายอาคม หินค า 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน พ่อสมศักดิ์ ถึง หน้าบ้าน
พ่อผ่าน บ ารุงเชื้อ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนปัจฉิมร่วมใจ  บ้าน หนองขาม  หมู่ที่ ๙ 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังรอบป่าช้าสาธารณะ บ้านหนองขาม 
๒. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากป่าช้า ถึง ทางไปบ้านดง 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากหน้าบ้านนางพวงเพขร ถึง บ้านดง 

๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากหน้าบ้านนางพวงเพขร ถึง ป่าช้า 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ๕๐๓๓ ถึง หน้าบ้านพ่ออุ่นใจ 



นายศุภชัย สีหาสุข :  ขอเพ่ิมโครงการ ดังต่อไปนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก 
๒. โครงการพระราชด าหริเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๔. โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน 
๕. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 
 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนหนองพุกศรีวิลัย  บ้าน หนองแวง  หมู่ที่ ๑๐ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมหนองพุก ถึง ซอย
บ้านแม่ทองใส ชาที 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านแม่มี แสนแก้ว ถึง บ้านแม่
ประชัน หงษ์วรรณา 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากบ้านหนองแวง ถึง ดอนขมิ้น 
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบชุมชน 

๕. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากที่เกษตร ถึง เขต ต าบลโคกสูง
และดงเมืองแอม 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากพ้ืนที่เกษตร ถึง บ้านหนองแวง 

๗. โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 

๘. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในเขตชุมชน 

๙. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน 

๑๐. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า 
๑๑. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
๑๒. โครงการส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด 
๑๓. โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม ถึง ถนน ๕๐๓๓ 
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกหนองแวง หนองขาม ถึง บ้าน

พ่อจรูญ ชัยหัส 
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพุก เชื่อมต่อ ศาลากลางบ้าน 



๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากหน้าบ้านนายจรูญ ชัยหัส ถึง ทางเชื่อมบ้านโนน
ราศรี 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนร่วมใจพัฒนา  บ้าน หนองแวง  หมู่ที่ ๑๐ 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าในเขตชุมชน 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนที่การเกษตร 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในเขตชุมชน 

๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน 

๕. โครงการเจาะบ่อบาดาลในเขตชุมชน 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชน 

๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้าฝ้ายในเขตชุมชน 

๘. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกรเพ่ือจ าหน่าย 

๙. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนในเขตชุมชน 

๑๐. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 

๑๑. โครงการจัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการชุมชนและจัดทัศนศึกษาดูงาน 

๑๒. โครงการอบรมฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัด 

๑๓. โครงการส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม (บุญบั้งไฟ) 
๑๔. โครงการรณรงค์ท าความสะอาดภายในชุมชน 
๑๕. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ในชุมชน 

๑๖. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากไร่นางค า แสนแก้ว ถึง หนอง
เม็ก 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนรุ่งอรุณ  บ้าน หนองแวง  หมู่ที่ ๑๐ 

๑. โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 

๒. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากสามแยกพ่อบุญเลี้ยง แก่นบุดดา ถึง บ้านพ่อค า
คูณ อรัญมาลา 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัด ถึง ถนนหนองแวง – บ้านบ่อ 



๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากแยกนายวรจิตร ศรีคลัง ถึง  นายบุญมี เสนใส 

๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากแยกบ้านสวน ถึง หนองเม็ก 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายกลางบ้าน ถึง แม่สมดี หล้า

มณี 

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบวัดสว่างอารมณ์ 

๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางหนองแวง ถึง นาศรี-ดงเค็ง จากบ้านพุทไทร ว่องไว 
ถึง สามแยกไปทางโศกดอกไม้ 

๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านสวนนายก ถึง สามแยกบ้านบ่อ 

๑๐. โครงการจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากสามแยกบ้านบ่อ ถึง บ้านนาศรี-ดงเค็ง 

๑๒. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

นายสมนึก ชัยหัส : โครงการที่ ๔ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากแยกบ้านนายวรจิตร ศรีคลัง ถึงบ้าน  นาย
บุญมี เสนใสแก้ไขจากแยกบ้านนายวรจิตร ศรีคลัง เป็นแยกนานายวรจิตร ศรีคลังและถึงบ้านนายบุญมี เสนใส 
แก้ไขเป็น ถึง นานายบุญมี เสนใส 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 
 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนประชาแสนสุข บ้าน หนองแวง  หมู่ที่ ๑๐ 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เชื่อมต่อ เขตต าบลดงเมืองแอม 
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากศาลาประชาคม ถึง ถนน ๕๐๓๓ 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากพ้ืนที่เกษตรกร ถึง เขตบ้านโคก

สูง ดงเมืองแอม 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากพ้ืนที่เกษตรกร ถึง เขตบ้านหนอง

แวงเรือ ต. ดงเมืองแอม 
๕. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
๖. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังในเขตชุมชน 
๗. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน 
๘. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้า 
๙. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
๑๐. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ 
๑๑. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 



๑๒. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 
๑๓. โครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ 
๑๔. โครงการอบรมฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัด 
๑๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเข้าพรรษา 
๑๖. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันออกพรรษา 
๑๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ 
๑๘. โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
๑๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสาธารณะ 
๒๐. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ในเขตชุมชน 

นางสาวยุพิน สืบโสดา: ขอเสนอเพ่ิมโครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการบุญประเพณีสงกรานต์และออมเงินผู้สูงอายุ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 
 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนคุ้มโนนสวรรค์ บ้าน ทานตะวัน  หมู่ที่ ๑๑ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านทานตะวัน ถึง บ้านพระพุทธบาท 
ข้างวัด ทิศใต้ของวัด 

๒. โครงการขุดลอกฝายนิวซีแลนด์บ้านทานตะวัน 

๓. โครงการสร้างตลาดชุมชน ที่ตั้ง ปากทางเข้าชุมชน 

๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ซอยอุดมสุข จากบ้านนานอุดม ดอนนาง
พา 

นายส ารวย ปรักมาตย์:ขอเสนอเพ่ิมโครงการ ๓ โครงการ ดังนี้  
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากหน้าเมรุ ถึง ถนนใหญ่บ้านห้วยค าน้อย 
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอุดมสุขหลังบ้านนายโมก ถึง สระเนเธอร์แลนด์ 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยอุดมสุข ถึงนา นางอมรรัตน์ ฐานะ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชน ๑ (ตะวันออก) บ้าน ทานตะวัน  หมู่ที่ ๑๑ 

๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ๔ (จากสามแยกปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง 
บ้านสัมพันธ์) 



๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๔ 

๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายเหนือต่อจากซอยเงินสด (ทิศเหนือ
ของหมู่บ้าน) 

นางพรเพ็ชร คลังกลาง : เสนอเพ่ิมโครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนนาค าน้อย บ้าน นาค านอ้ย  หมู่ที่ ๑๒ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสวต แก้วทอง ถึง บ้านนาง
จันสี ฐานะ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหอถังประปาถึง บ้านนายประหยัด ค า
อินทร์ 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้านนายอุดม แสงกลาง ถึง นา
นางทองอินทร์  แก้วทอง 

๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้านนางอนงค์ นาหัวนิลถึงนา
นางหนุน  แก้วทอง 

๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตระหว่างสี่แยกร้านค้าประชารัฐถึงบ้านนางทองอินทร์ 
แก้วทอง 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรั่ววัดทิศเหนือถึงบ้านนางอธิษพร ค า
อินทร์ 

๗. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานางหวานใจ หนองผือ ถึง 
ฝายน้ าล้นนา นายประสิทธิ์ ยมโคตร 

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยาง จากสี่แยกพ่อสมควร ช่องวา
ริน ถึง แยกบ้านหนองไหล 

นางจรัญญา ยมโคตร : ขอเพ่ิมเติมโครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบเปิด 
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหอถังประปาบ้าน สท.สมพงษ์ สิงห์น้อย ถึง บ้านนาย

สุริยา เค้ามาก 
๓. โครงการสนับสนุนประเพณีบุญถ้ าพระค าเม็ก 



นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :ชุมชนหนองแวงแสงสว่าง บ้าน หนองแวงใหม่  หมู่ที่ ๑๓ 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายขจรศักดิ์ จันทะบุตร ถึง นาหลัก 

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหนองแวง 

๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากบ้านพ่อค าพวน ภูมิชูชิต ถึง หนองแวง 

๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองแวง ถึง ไร่นายพีระเดช นามวงษ์ 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองแวง ถึง แนวเขตร่วม หมู่ ๑๐ 

๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายค าพวน ภูมิชูชิต ถึง ถนนเชื่อมต าบลดงเมือง
แอม 

๘. โครงการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี 
๙. โครงการแหล่งอาหารชุมชน 
๑๐. โครงการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน ภายในเขตชุมชน 

๑๑. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 

๑๒. โครงการทู บี นัมเบอวัน 

๑๓. โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนา 

๑๔. โครงการก่อสร้างศาลาวัฒนธรรม ประเพณี 
๑๕. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

๑๖. โครงการพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗. โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (จากบ่อบาดาล) 
๑๘. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๑๙. โครงการสร้างหอกระจายข่าวชุมชน 

๒๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณหนองแวง 

๒๑. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนายสมควร ภูมิชูชิต ถึง สระหนองแวง 

นายบรรพต วรบัณฑิต :  ขอแก้ไขโครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการที่ ๔โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากบ้านพ่อค าพวน ภูมิชูชิต ถึง หนอง

แวงซ้ ากับโครงการที่ ๒๒โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนายสมควร ภูมิชูชิต ถึง 
สระหนองแวง 

 



นายทองม้วน ลุนพรม : ขอเพ่ิมโครงการของชุมชนหนองแวงแสงสว่าง ดังนี้ 
๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อบจ. ถึง หน้าวัดสว่างอารมณ์ 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน :มีท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อ  บรรจโุครงการเข้า
ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท”์ 

นายนรินทร์ บุญที -  ตามท่ีทางเจ้าหน้าที่เทศบาลได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดในร่าง 
กรรมการและเลขานุการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ไปแล้วนั้นมีท่านใดจะสอบถาม

หรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือไม่ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์  - ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา และประชาคมท้องถิ่น ระดับ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ต าบลเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  
คณะกรรมการพัฒนา  - พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ

เพ่ิมเติม 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์  - ขอบคุณครับ ล าดับต่อไปทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจะได้รวบรวมข้อมูล 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ที่มีมติเป็นเอกฉันท์จากการประชาคมระดับต าบลในวันนี้ เสนอรูปเล่มร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อ
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครับ 

นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์  -  มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานกรรมกาพัฒนาฯ 
คณะกรรมการและ -  ไม่มี 
ประชาคมท้องถิ่น 
ระดับต าบล 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์    ถ้าไม่มีผมขอเชิญคณะกรรมการและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลมีมติ 
ประธานกรรมกาพัฒนาฯ  เห็นชอบทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ครับ 
 

คณะกรรมการ -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  
และประชาคมท้องถิ่น  ทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  
ระดับต าบล    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔เรื่อง  อ่ืนๆ  
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์  -  ในวาระอ่ืนๆ นี้มีท่านใดจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์ -  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา    ๑6.๒๐ น. 
 
  

(ลงชื่อ) ........-อภิญญา ศรีแก้ว.................. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                             ( นางอภิญญา  ฤทธิยา ) 

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
   (ลงชื่อ).....-บัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ์...........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นายบัณฑิต   โพธิ์พยัคฆ์ ) 
                                         นิติกรช านาญการ รักษาการ 
                                              หวัหน้าฝ่ายปกครอง 
 

(ลงชื่อ) .....-รวีวรรณ  สีดาเคน-............ ตรวจรายงานการประชุม  
 ( นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน )   

                                      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาการ 
    หัวหน้าส านักปลัด  
 

   (ลงชื่อ)..........-ธวัชชัย  บึงมุม..................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                      ( นายธวัชชัย  บึงมุม ) 
          รองปลัดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ) .......-นรินทร์  บุญที-....................... ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
    ( นายนรินทร์  บุญที ) 
                  ปลัดเทศบาล 

 
 

(ลงชื่อ) .....-ชาญชัย  ศรีวิวฒัน์-................  
  (นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน์)   
 นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  


