รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)
ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

โดย
คณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

~๒~

รายงานการประชุม
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
วันอังคารที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
*****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายศิริมงคล คาดี
ปลัด อบต.ฯ

นายศิริมงคล คาดี
ปลัด อบต.ฯ

เรียน...ท่านประธานที่เคารพ ผมนายศิริมงคล คาดี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ในนามคณะกรรมการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (ระดับตาบล) เพื่อแจ้ง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญ หา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ เพื่ อ น ามาก าหนดแนวทางการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้ าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา ประกอบการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ผมจึง ขอกล่าวรายงานให้ท่าน
ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมในที่นี้ทราบ
- เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจัด ท าแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายดั ง กล่ า ว
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว จึงได้จัดประชุมประชาคมท้ องถิ่น (ระดับ
ตาบล) ขึ้น ในวันอัง คารที่ ๔ เดื อน มิถุน ายนพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวแห่งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลทรายขาว เจ้ า หน้ า ที่ ข อง อบต. คณะกรรมการพั ฒ นา
คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~๓~
คณะกรรมการหมู่บ้าน กานันตาบลทรายขาว ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล อสม. อป
พร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้ าน กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรทุก
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ปราชญ์หมู่บ้ านทุ กคน อาสาพัฒ นาชุม ชน อาสาสมัค ร
ประชาสังเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ผู้สูงอายุทุกคน
เจ้าของร้านค้าทุกคน กลุ่มบุคคลอื่นๆ และประชาชนทั่วไป
เพื่อให้การประชุมประชาคมสาเร็จลุล่ วงและสามารถดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ผม...จึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมใน
ครั้งนี้ ขอเรียนเชิญ....ครับ
นายทรงเพชร ใจทน
- ท่าน....กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว สมาชิกสภา
นายก อบต.ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาหมู่บ้าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาในวันนี้ ผม...นายทรงเพชร ใจทน นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละเวลา
มาร่ ว มประชุ ม กั บ ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลทรายขาว ซึ่ ง มี เ รื่ อ งที่ จ ะ
ประชุมร่วมกับทุกท่านในหลายเรื่องด้วยกัน เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่น
(ระดั บ ต าบล) เพื่ อ แจ้ ง แนวทางการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รั บ ทราบปั ญ หาความ
ต้อ งการ ประเด็ น การพั ฒ นา ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแนวทางปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้ น าข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ และข้ อ มู ล ใน
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น หรื อ แผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณา ประกอบการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ตามที่ท่านปลัดได้กล่าว
รายงานให้ทราบแล้วนั้น การประชุมในครั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดเอาไว้
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผม ขอเปิ ดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ตาบล) ณ บัดนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายทรงเพชร ใจทน
นายก อบต.ฯ

นายฐิติวัฒน์ รักแม่
นักวิเคราะห์ฯ

- ก่อนที่จะได้มีการประชุมคม ผมขอเชิญให้นักวิเคราะห์วิทยากรในการ
ประชุมวันนี้ ได้แนะนาบุคคลสาคัญ และคณะกรรมการพัฒนาให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ
- เรียน...ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายฐิติวัฒน์ รักแม่ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชานาญการ ตามที่ท่านนายกได้กล่าวไปแล้ว วันนี้เป็นการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล) เพื่อแจ้ง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~๔~

นายทรงเพชร ใจทน

และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา ประกอบการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่ น ในวันนี้ มี
บุคคลสาคัญที่ จะแนะนาให้ทุกท่านได้ทราบ เป็นท่านผู้นาต่างๆ ส่วนราชการ
ต่างๆ ที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ให้มีประสิทธิภาพและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
- ลาดับต่อไปเป็นการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นายก อบต.ฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๑ รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้อ งถิ่น โดยให้นาข้อ มูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
นายทรงเพชร ใจทน
นายก อบต.ฯ

- ก่อนที่จะให้ทุกท่านจะได้เสนอความต้องการ ประเด็นการพัฒนา แนวทาง
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น ในการทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ผมอยากจะทุ กท่ านได้ ทราบหลัก การและเหตุผ ลที่ มาที่ไ ปของการ
ทบทวนแผนในครั้งนี้ครับ ขอเชิญทางท่านปลัดได้ชี้แจงและอธิบายให้ประชาคม
ทราบ ขอเชิญครับ
หลักการและเหตุผล
ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นายศิริมงคล คาดี
ปลัด อบต.

- เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ มเติม ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติง านตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้ง นี้ ให้้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ้การที
ธี
่ กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~๕~
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว โดยคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ แจ้ ง แนวทางพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ขึ้น ในวันอัง คารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวแห่งนี้ โดยในการ
ทบทวนนั้น อบต.จะต้ อ งด าเนิ น การภายใต้ ก ฎหมาย และหนั ง สื อสั่ ง การที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ ดังนี้
กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นคาถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑
๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~๖~
๑๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๗๐๗๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
นายทรงเพชร ใจทน
- หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
ปลัด อบต.
๒๕๖๕) มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มอะไรหรือไม่ ครับ รายละเอียดสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้ ครับ หรือขอดู ขอสาเนา และสอบถามได้เพิ่มเติมกับทาง
นักวิเคราะห์ฯ หรือที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ที่ประชุมประชาคมฯ
- รับทราบและไม่มี
นายทรงเพชร ใจทน
- ลาดับต่อไปผมขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการทบทวน
ปลัด อบต.
แผนให้ที่ประชาคมเข้าใจว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขอเชิญครับ
นายฐิริวัฒน์ รักแม่
- ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในครั้งนี้นั้นมี
นักวิเคราะห์ฯ
ขั้นตอนในการดาเนินการที่ถูกกาหนดเอาไว้ในระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ
ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวมา ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การ
ทบทวนแผนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอชี้แจง
และอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้
ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีขั้นตอนตามดาเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ตามที่กระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้
บัง คับ กระทรวงมหาดไทยจึง ได้มีหนั งสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวัน ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กาหนด
แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วนั้นหรือดาเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
มีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกาหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามหนังสือที่กล่าว
มานั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กาหนดให้เ มื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็ นชอบจาก
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~๗~
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดาเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจัง หวัดดัง กล่าว ประกอบกับ
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการบริห ารงานเชิง พื้น ที่ แบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กาหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่ น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด คลอดจนสามารถบู รณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอานาจตามข้อ
๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เป็ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ มี ช่ ว งระยะเวลาห้ า ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ ในการทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อาจใช้ ข้ อมู ล จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์จั งหวัด ยุทธศาสตร์ กลุ่มจั งหวัด แผนพัฒนาจั ง หวัด แผนพัฒนากลุ่มจัง หวัด และแผนพัฒ นาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้จัดทาประชาคมในระดับตาบล
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งนี้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตาม หนัง สือกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับทั้งนี้ให้ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
๒.๔ ครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อสร้ างที่ ต้ องน ามาบรรจุ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นให้ จั ดท าเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินแปละสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~๘~
๒.๕ โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจาหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวด
ค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวกค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่ นๆ
เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อ ให้ แผนพั ฒนาท้อ งถิ่ นน าไปสู่ การปฏิ บัติ ไ ด้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ องค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ต่ อไปจนกว่า จะมีก ารทบทวนแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีขั้นตอนการทบทวนดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญ หาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูล
พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ และข้ อ มู ล ในแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น หรื อ แผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น
๔. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
************************
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~๙~
๑. ความหมายของประชาคมท้องถิ่นสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑ การประชุมหมายถึงการที่บุคคลตั้ง แต่ ๒ คนขึ้นไปได้มาพบปะกั นตามกาหนดนั ดหมายมาร่ว ม
ปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์มีระเบียบ วิธีและเวลาที่กาหนดให้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น
๑.๒ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหมายถึง การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ม าประชุ มกั นเพื่ อร่ วมคิ ดร่ วมทาร่ วมตัดสิ นใจร่ว ม ตรวจสอบร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ ปัญ หาปรึกษาหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ประชาคมท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑.๑ ประชาคมหมู่บ้าน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อร่วมคิด
ร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
สา หรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่จัด
ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซัดสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม
โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ครั้ง แรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นที่กาหนดไว้ร้อยละหกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบกรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ได้ ถ้ า สั ด ส่ ว นประชาคมท้ อ งถิ่ น มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละห้ า (หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ
ดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๒.๑.๒ ประชาคมตาบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในตาบล เพื่อร่วมคิด
ร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่จัด
ให้มีการประชุมประชาคมตาบล (ทุกหมู่บ้าน) การประชุมประชาคมตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้ใช้สัดส่วนระดับตาบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวมหรือระดับตาบล กรณีองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่กาหนดไว้ร้อยละหกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อ
องค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่
ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละสาม (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
การประชุมประชาคมทุกระดับมีผู้มาประชุมหรือสัดส่วนผู้มาประชุมประชาคมท้องถิ่นตามเกณฑ์
ร้อยละห้า หรือร้อยละสาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลความจาเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงานการ
ประชุมพร้อมรายงานให้ผู้กากับดู แลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๐ ~
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้ ในคราวประชุมครั้งต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบ
ประชารัฐ ใช้จากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตามที่เห็นว่าสมควรหรือเหมาะสม และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้แจ้งผล
การประชุมให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ทราบมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และรายงานผลการประชุมให้กับผู้กากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมตาบล วิธีการประชุม การนาเสนอข้อมูลการ
ประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุมต่างๆ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมตาบลให้ดา
เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาใช้บัง คับโดยอนุโลม การประชุมประชาคมตาบลต้องผ่าน
กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ก่อนทุก ครั้ง การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับหัวหน้าสานัก หัวหน้าส่วน/ผู้อานวยการกอง และรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (ถ้ามี) ร่วมกัน คัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับหมู่บ้านและ
สัดส่วนระดับตาบล
หมายเหตุ : ๑. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น
ไม่ไ ด้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุก กรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒. สัดส่วนการจัดทาประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ)
ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอ (สปช.)
การบรรจุรายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุน และครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔ โดยมีวิธีการบรรจุ
รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ดังนี้

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๑ ~
ประเด็นการพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒)
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเอง
หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการจัดทา
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุ ประสงค์ที่ เกิด ที่สิ่ ง ที่ไ ด้รั บ (การคาดการณ์ คาดว่ าจะ
ได้รับ)
ผลที่ ไ ด้ รับ เป็ น สิ่ง ที่ เ กิ ดขึ้ น ได้ จริ ง จากการด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึง ถึง
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ
(๒) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)

วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๒ ~
๒. เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง งบประมาณอุดหนุน ให้แก่
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดาเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย โดยพิจารณาและถือปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสารองเงินสะสม
หรือเงินกู้
ในการพิ จารณาบรรจุโครงการเงินอุดหนุน ให้พิจารณาโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวัน ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซั กซ้อ มแนวทางการจั ดทาและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ หน้า ๑๙ ประกอบ ดังนี้
โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่น สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน นั้นต้อง
- ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน
ต้องได้รับประโยชน์ จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและ
ทางอ้อมด้วย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระบุถึงความสาคัญของโครงการที่ขอรับอุดหนุนหรือ
อุดหนุนให้ว่า มีความสาคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
๓. กรณีครุภัณฑ์
ครุ ภัณ ฑ์ หมายถึ ง รายจ่า ยเพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ่ ง ของที่มี ลั กษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรื อ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
(๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) รายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งของครุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น เครื่ อ งบิ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(๕) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
อ้างตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีครุภัณฑ์ที่ต้องนามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทาเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดทา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ...
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๓ ~
หมายเหตุ : ๑. แผนงาน ให้ ล งแผนงานตามรู ป แบบและรายการจ าแนกประเภทรายรั บ -รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน แผนงานสังคม
สงเคราะห์ เป็นต้น
๒. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัส ดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น
๓. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๕๙ เช่ น ครุภัณฑ์ สานั กงาน ครุภัณ ฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น
๔. วัตถุประสงค์ ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการทาอะไร ซึ่งจะส่งผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นต้น
๕. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ้านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็น เป็นต้น
นายฐิริวัฒน์ รักแม่

- ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์ฯ

ที่ประชุมประชาคมฯ
นายทรงเพชร ใจทน
นายก อบต.ฯ

นายฐิริวัฒน์ รักแม่

- รับทราบและไม่มี
- ตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงให้ทุกคนทราบ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยลาดับต่อไป
จะเป็ น การรับ ทราบปัญ หาความต้อ งการ ประเด็น การพัฒ นา ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งทาง อบต. ก็ได้
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
ได้ พิ จ ารณา ในรายละเอี ย ดขอเชิ ญ นั ก วิ เ คราะห์ ไ ด้ ชี้ แ จงและอธิ บ ายให้ ที่
ประชามประชาคมทราบและเข้าใจ ขอเชิญครับ
- รายละเอียดที่ประชาคมท้องถิ่นจะต้องพิจารณาในการทบทวนแผนมีดังนี้

นักวิเคราะห์ฯ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
๑. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
- โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
- ด้านการคลังท้องถิ่น
- บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
๑.4 ลักษณะของดิน
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๔ ~

๓.
4.

5.

6.

๗.

๙.

2.1 เขตการปกครอง
2.2 การเลือกตั้ง
ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
4.2 สาธารณสุข
๔.๓ อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
๕.๖ เส้นทางคมนาคม
5.2 การไฟฟ้า
๕.๓ การประปา
5.4 โทรศัพท์
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง วัสดุ และครุภัณฑ์
ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว์
6.4 การบริการ
6.5 การท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
6.8 แรงงาน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.1 การนับถือศาสนา
๗.2 ประเพณีและงานประจาปี
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ทรัพยากรธรรมชาติ
9.๑ น้า
9.๒ ป่าไม้
9.๓ ภูเขา
9.๓ ภูเขา
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๕ ~
นายฐิริวัฒน์ รักแม่

- ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์ฯ

ที่ประชุมประชาคมฯ
นายทรงเพชร ใจทน

- ไม่มี
- ถ้าไม่มีลาดับต่อไปขอมิติเห็นชอบประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
นายก อบต.ฯ
และแนวทางต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา ขอเชิญครับ
ที่ประชุมประชาคมฯ
- มีมติเห็นชอบประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางต่างๆ
ตามที่ได้กล่าวมา
นายทรงเพชร ใจทน
- เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วผมก็จะนาข้อมูลที่ได้เห็นชอบนี้ไปบรรจุในเล่ม
นายก อบต.ฯ
แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามขั้น ตอนต่ อ ไป เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนา อบต.
๒.๒ การทบทวนแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่น สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และที่แก้ ไข เพิ่มเติ ม
เปลี่ยนแปลง
นายทรงเพชร ใจทน
นายก อบต.ฯ

นายศิริมงคล คาดี
ปลัด อบต.ฯ

นายศิริมงคล คาดี
ปลัด อบต.ฯ

ที่ประชุมประชาคมฯ

- ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นั้นตามที่ได้
อธิบายไปแล้วว่า อบต. จะต้องพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้ง ที่แก้ไ ข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงทุกฉบับ มาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในรายละเอียดผมขอเชิญท่านปลัด
ได้อธิบายให้ที่ประชาคมทราบเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ
- ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ให้ที่ประชุมประชาคมพิจารณาโครงการพัฒนา ดังนี้
๑. โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วในปี ๖๑
๖๒ ก็ให้นาบรรจุไว้ตามเดิม
๒. โครงการ/ครุ ภั ณ ฑ์ / งานหรื อ กิ จ กรรมที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การจะ
พิจารณาตัดออก หรือสามารถพิจารณาบรรจุในปี ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ได้
๓. โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภาพรวมที่ จะเสนอใหม่ก็
สามารถที่จะเสนอเพิ่มเติมได้
๔. โครงการ/ครุภัณ ฑ์/งานหรือกิจ กรรมของหมู่บ้ านก็จะต้องผ่า น
ประชาคมท้ องถิ่ น ของหมู่บ้ า นนั้น ๆ ก่อ นที่ จะเสนอเข้ าที่ ป ระชุ ม ประชาคม
ท้องถิ่น (ระดับดาบล)
๕. โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรม ตามข้อ ๒, ๓, ๔ จะต้อง
นามาจัดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมี
มากน้อ ยแค่ไ หน กลุ่มคนที่ไ ด้รับ ผลกระทบ ความร้ายแรงเร่ง ด่วน ความ
เสียหายในอนาคต การยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน ความเป็นไปได้ในการ
แก้ไข
- เมื่อทุกท่านได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ผมได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนั้น ก็
ขอให้ ที่ป ระชุม ประชาคมท้ องถิ่น ได้ มี มติ เห็ นชอบผลการพิ จารณาโครงการ
ดังกล่าว ผมมีเท่านี้ครับ มีท่านใดสังสัยหรือไม่ขอเชิญครับ
- รับทราบและไม่มี
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๖ ~
นายทรงเพชร ใจทน

- ลาดับต่อไปเป็นโครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภารวมขององค์การ
นายก อบต.ฯ
บริหารส่วนตาบลทรายขาว ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
การเสนอโครงการของและสานัก/กอง ให้ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบ
ด้วยครับ
นายศิริมงคล คาดี
- โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภารวมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัด อบต.ฯ
ทรายขาว เป็นโครงการที่จะต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อประชาชนให้
บรรลุผลส าเร็จโดยภาพรวมทั้ ง ตาบล ซึ่ง ที่สามารถเลือกทา โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง นโยบายจังหวัด อาเภอ นโยบายผู้บริหาร
และโครงการที่ ป ระชาชนเสนอให้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง โครงการที่ เ สนอจะต้ อ ง
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จัง หวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว แนวทางการพัฒนา และ
ตรงกับ
ที่ประชุมประชาคมฯ
- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรม
รวมทั้งการจัดลาดับตามที่เสนอเพื่อนาบรรจุเข้าแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๔ สรุปผลการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
นายทรงเพชร ใจทน
นายก อบต.ฯ

นายฐิติวัฒน์ รักแม่
นักวิเคราะห์ฯ

นายทรงเพชร ใจทน
นายก อบต.ฯ

ที่ประชุมประขาคมฯ

- ตามที่ประชาคมตาบลได้มีมติเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อปท. แนว
ทางการพัฒนาต่างๆ โครงการ และการจัดลาดับความสาคัญเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว ล าดับ ต่อ ไปจะเป็ นการสรุ ป ผลการทบทวนแผนพั ฒนาท้อ งถิ่ น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขอเชิญนักวิเคราะห์ได้สรุปให้ที่ประชุมประชาคมทราบเชิญ
ครับ
- กระผมขอสรุปผลการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ดังนี้ค่ะ
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ที่เห็นชอบแล้วนาบรรจุในเล่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนที่ ๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นชอบ
แล้วนาบรรจุในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนที่ ๒
๓. โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรม ทั้งที่หมู่บ้านเสนอและใน
ภาพรวมที่สานัก/กองต่างๆ เสนอ ที่เห็นชอบแล้วนาบรรจุในเล่มแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนที่ ๓
๔. โครงการที่เกินศักยภาพ ที่เห็นชอบแล้วนาบรรจุในเล่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนที่ ๓
๕. การติดตามและประเมินผล มีกาหนดเอาไว้ในหนังสือซักซ้อม
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะมีหน้าที่กาหนดแนวทางติดตาม
และประเมินผลเอาไว้ในส่วนที่ ๕ นี้
- ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้สรุปให้ทุกท่านรับทราบ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่ม
หรือไม่ครับ
- ไม่มี
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

~ ๑๗ ~
นายทรงเพชร ใจทน

- ถ้าไม่มี ขอเข้าสูวาระอื่นๆ ครับ

นายก อบต.ฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ
นายทรงเพชร ใจทน

- ในวาระอื่นๆ นี้มีท่านใดจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายก อบต.ฯ

ที่ประชุมประชาคมฯ
นายทรงเพชร ใจทน

- ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการ
ประชุมครับ

นายก อบต.ฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ฐิริวัฒน์ รักแม่ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
( นายฐิริวัฒน์ รักแม่ )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(ลงชื่อ)

อรุณทิพย์ พุฒเนียม ตรวจรายงานการประชุม
( นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม )
หัวหน้าสานักปลัด

(ลงชื่อ)

ศิริมงคล คาดี ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายศิริมงคล คาดี )
ปลัดองค์การบริการส่วนตาบลทรายขาว

(ลงชื่อ)

ทรงเพชร ใจทน ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายทรงเพชร ใจทน )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

*********************************
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

