
 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิน่ (ระดับต าบล) 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รบัทราบปญัหาความต้องการ  ประเดน็การพัฒนา   

ประเดน็ที่เกีย่วข้อง และแนวทางปฏบิตัิทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่  โดยใหน้ าข้อมูลพืน้ฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ  

และข้อมูลในแผนพฒันาหมูบ่้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 

ตามโครงการจัดท า/ทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่นและแผนชุมชนต าบลทรายขาว 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 

วันที่ 26  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
(เวลา  ๐๘.๓๐ – 16.3๐ น.) 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
 
 

 
 
 

โดย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว 

ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

รายงานการประชุม 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปญัหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา   

ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  โดยให้น าข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  

และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 

ตามโครงการจัดท า/ทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่นและแผนชุมชนต าบลทรายขาว 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

วันอังคารที่  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3  (เวลา  ๐๘.๓๐ – 16.3๐ น.) 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   

***************************** 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

นายศิริมงคล  ค าดี เรียน...ท่านประธานท่ีเคารพ  ผมนายศิริมงคล ค าดี  ปลัดองค์การ 
ปลัด อบต.ฯ บริหารส่วนต าบลทรายขาว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ในนามคณะกรรมการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (ระดับต าบล) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ประกอบการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  ผมจึงขอกล่าวรายงานให้ท่าน
ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมในท่ีนี้ทราบ   

นายศิริมงคล  ค าดี -  เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.ฯ พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่ ม เ ติมถึ ง  ฉบับ ท่ี  ๖ พ.ศ.  ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ต าบล) ขึ้น ในวันอังคารท่ี  ๔  เดือน  มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวแห่งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการในองค์การ
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

บริหารส่วนต าบลทรายขาว  เจ้าหน้าท่ีของ อบต. คณะกรรมการพัฒนา  
คณะกรรมการสนับสนุน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ก านันต าบลทรายขาว  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  อสม. อป
พร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตรทุก
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้านทุกคน  อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสังเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  ผู้สูงอายุทุกคน  
เจ้าของร้านค้าทุกคน  กลุ่มบุคคลอื่นๆ  และประชาชนท่ัวไป 

เพื่อให้การประชุมประชาคมส าเร็จลุล่วงและสามารถด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  ผม...จึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมใน
ครั้งนี้   ขอเรียนเชิญ....ครับ 

นายทรงเพชร ใจทน  -  ท่าน....กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมาชิกสภา 
นายก อบต.ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าหมู่บ้าน  และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีมาในวันนี้  ผม...นายทรงเพชร ใจทน  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกท่านได้เสียสละเวลา
มาร่วมประชุมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ซึ่งมีเรื่องท่ีจะ
ประชุมร่วมกับทุกท่านในหลายเรื่องด้วยกัน  เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
(ระดับต าบล) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความ
ต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ประกอบการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  รวมท้ังเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ตามท่ีท่านปลัดได้กล่าว
รายงานให้ทราบแล้วนั้น  การประชุมในครั้งนี้  เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดเอาไว้   
-  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผม  ขอเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ต าบล)  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายทรงเพชร ใจทน -  ก่อนท่ีจะได้มีการประชุมคม  ผมขอเชิญให้นักวิเคราะห์วิทยากรในการ 
นายก อบต.ฯ ประชุมวันนี้  ได้แนะน าบุคคลส าคัญ และคณะกรรมการพัฒนาให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ 
นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม -  เรียน...ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ 
นักวิเคราะห์ฯ บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวไปแล้ว  วันนี้เป็นการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และ
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ประกอบการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในวันนี้มี
บุคคลส าคัญท่ี จะแนะน าให้ทุกท่านได้ทราบ  เป็นท่านผู้น าต่างๆ ส่วนราชการ
ต่างๆ ท่ีจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ให้มีประสิทธิภาพและ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด  

นายทรงเพชร ใจทน -  ล าดับต่อไปเป็นการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
นายก อบต.ฯ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 

๒.๑  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา 
 

นายทรงเพชร ใจทน -  ก่อนท่ีจะให้ทุกท่านจะได้เสนอความต้องการ ประเด็นการพัฒนา แนวทาง  
นายก อบต.ฯ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ผมอยากจะทุกท่านได้ทราบหลักการและเหตุผลท่ีมาท่ีไปของการ
ทบทวนแผนในครั้งนี้ครับ ขอเชิญทางท่านปลัดได้ช้ีแจงและอธิบายให้ประชาคม
ทราบ ขอเชิญครับ 

  

หลักการและเหตุผล 
ในการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

นายศิริมงคล  ค าดี    -  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
ปลัด อบต. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ท้ังนี้  ให้้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้นและหลักเกณฑ์และวิธี้การท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน



~ ๕ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลง
วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  โดยคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขึ้น ในวันอังคารท่ี  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น.  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวแห่งนี้  โดยในการ
ทบทวนนั้น อบต.จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้องหลายฉบับ ดังนี้   

 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

๑.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘   
     เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๖.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
๗.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘  ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   
     เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     
๘.  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗  ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐   
     เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
     ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดท่ี ๑   
๙.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
     เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



~ ๖ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗  ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม๒๕๖๑   
      เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/๗๐๗๖ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
      เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ 
      จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๑๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
      จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๑๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น  
นายทรงเพชร ใจทน    -  หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
ปลัด อบต. ๒๕๖๕)  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มอะไรหรือไม่ครับ รายละเอียดสามารถ

สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ  หรือขอดู ขอส าเนา และสอบถามได้เพิ่มเติมกับทาง
นักวิเคราะห์ฯ หรือท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
ซึ่งต้ังอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ท่ีประชุมประชาคมฯ -  รับทราบและไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน    -  ล าดับต่อไปผมขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ช้ีแจงและอธิบายข้ันตอนการทบทวน 
ปลัด อบต. แผนให้ท่ีประชาคมเข้าใจว่ามีข้ันตอนอย่างไรบ้าง ขอเชิญครับ 
นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม  -  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในครั้งนี้นั้นม ี
นักวิเคราะห์ฯ   ขั้นตอนในการด าเนินการท่ีถูกก าหนดเอาไว้ในระเบียบและหนังสือส่ังการต่างๆ 

ตามท่ีท่านปลัดได้กล่าวมา ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  เพื่อให้การ
ทบทวนแผนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงขอช้ีแจง
และอธิบายข้ันตอนต่างๆ ให้ทุกท่านทราบ  ดังนี้ 

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีขั้นตอนตามด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 

ตามท่ีกระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้
บังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ก าหนด
แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ท่ีประกาศใช้แล้วนั้นหรือด าเนินการก่อนวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   
มีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามหนังสือท่ีกล่าว
มานั้น   



~ ๗ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มี
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 
๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑.  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑   

๒. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
๒.๑  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   

๒.๒  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลง
วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับท้ังนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๒.๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓   

๒.๔  ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินแปละส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในโครงการพัฒนาท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 



~ ๘ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของอ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๕  โครงการรายจ่ายตามแผนงานท่ีเป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวด
ค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวกค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๓.  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.  การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) แล้วเสร็จ 

 

ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมีข้ันตอนการทบทวนดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน 
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

************************ 
 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙   

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

๑.  ความหมายของประชาคมท้องถ่ินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 ๑.๑  การประชุมหมายถึงการท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมายมาร่วม
ปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์มีระเบียบ วิธีและเวลาท่ีก าหนดให้เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น   

๑.๒  การประชุมประชาคมท้องถิ่นหมายถึง การท่ีบุคคลท่ีอยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มาประชุมกันเพื่อร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วม ตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

๒.  ประชาคมท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๒.๑  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล    

๒.๑.๑  ประชาคมหมู่บ้าน  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อร่วมคิด
ร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม  แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
ส า หรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีจัด 
ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซัดสัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุม
โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ  สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบกรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ไ ด้ถ้ า สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่ าร้อยละห้า (หนั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

๒.๑.๒  ประชาคมต าบล  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยู่ในต าบล เพื่อร่วมคิด
ร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีจัด 
ให้มีการประชุมประชาคมต าบล (ทุกหมู่บ้าน)  การประชุมประชาคมต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ใช้สัดส่วนระดับต าบล ซึ่งสัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุม โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 



~ ๑๐ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

๖๐ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
   กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวมหรือระดับต าบล กรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ  สามารถประชุมได้เมื่อ
องค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่
ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละสาม (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 
  การประชุมประชาคมทุกระดับมีผู้มาประชุมหรือสัดส่วนผู้มาประชุมประชาคมท้องถิ่นตามเกณฑ์
ร้อยละห้า  หรือร้อยละสาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงานการ
ประชุมพร้อมรายงานให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้ ในคราวประชุมครั้งต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบ
ประชารัฐ ใช้จากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตามท่ีเห็นว่าสมควรหรือเหมาะสม และเมื่อประชุมเสร็จส้ินให้แจ้งผล
การประชุมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และรายงานผลการประชุมให้กับผู้ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบล วิธีการประชุม การน าเสนอข้อมูลการ
ประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุมต่างๆ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบลให้ด า 
เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  การประชุมประชาคมต าบลต้องผ่าน
กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ก่อนทุกครั้ง  การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับหัวหน้าส านัก หัวหน้าส่วน/ผู้อ านวยการกอง และรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ถ้ามี) ร่วมกัน คัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับหมู่บ้านและ
สัดส่วนระดับต าบล   

 

หมายเหตุ  :   ๑.  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น      
ไม่ได้ถูกจัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ 
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุก กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    
  ๒.  สัดส่วนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องตาม     
แนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ) 
ตามท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอ (สปช.)  
 



~ ๑๑ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

การบรรจุรายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุน และครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 

๑. โครงการพัฒนา   
โครงการพัฒนา หมายถึง  โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔  โดยมีวิธีการบรรจุ
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔  ดังนี้   
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 



~ ๑๒ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๒.  เงินอุดหนนุ   
  เงินอุดหนุน  หมายความว่า เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณอุดหนุน  ให้แก่
หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ด าเนินการตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย  โดยพิจารณาและถือปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖  
ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม  
หรือเงินกู้   

ในการพิจารณาบรรจุโครงการเงินอุดหนุน  ให้พิจารณาโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๕  หน้า  ๑๙  ประกอบ  ดังนี้  
   โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน นั้นต้อง   

-  ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน
ต้องได้รับประโยชน์ จากโครงการท่ีจะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและ
ทางอ้อมด้วย   

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการท่ีขอรับอุดหนุนหรือ
อุดหนุนให้ว่า มีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร   
 

๓.  กรณีครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้  

(๑)  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(๒)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐  บาท  
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(๓)  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
   (๔)  รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

(๕)  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
อ้างตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีครุภัณฑ์ท่ีต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ  :   ๑.  แผนงาน  ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ เป็นต้น   
         ๒.  หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันท่ี ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น   
         ๓.  ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์  ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันท่ี ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นต้น 

๔.  วัตถุประสงค์ ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการท าอะไร ซึ่งจะส่งผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นต้น   
๕.  เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ้านวน สถานท่ีต้ัง ขนาด ปริมาณหรือ

คุณลักษณะท่ีจ าเป็น  เป็นต้น   
 

นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม -  ตามท่ีได้ช้ีแจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม 
นักวิเคราะห์ฯ    
ท่ีประชุมประชาคมฯ -  รับทราบและไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน -  ตามท่ีนักวิเคราะห์ได้ช้ีแจงให้ทุกคนทราบ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยล าดับต่อไป 
นายก อบต.ฯ จะเป็นการรับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ี

เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  
ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งทาง อบต. ก็ได้
รวบรวมข้อมูลต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องมาให้ท่ีประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
ได้พิจารณา ในรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ช้ีแจงและอธิบายให้ท่ี
ประชามประชาคมทราบและเข้าใจ ขอเชิญครับ 

นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม -  รายละเอียดท่ีประชาคมท้องถิ่นจะต้องพิจารณาในการทบทวนแผนมีดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ    
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
1.1  ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   

- โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
-  ด้านการคลังท้องถิ่น 
-  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
๑.4  ลักษณะของดิน   
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า   
1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้             

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง   
2.2  การเลือกตั้ง   

๓.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

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

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
        5.1  การคมนาคมขนส่ง 

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
5.2  การไฟฟ้า 
๕.๓  การประปา 
5.4  โทรศัพท์ 
5.5  ไปรษณีย์/การส่ือสาร/การขนส่ง วัสดุ  และครุภัณฑ์ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 
6.2  การประมง 
6.3  การปศุสัตว์ 
6.4  การบริการ 
6.5  การท่องเท่ียว 
6.6  อุตสาหกรรม 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

6.8  แรงงาน 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๗.1  การนับถือศาสนา       
๗.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.๑  น้ า   
9.๒  ป่าไม้   
9.๓  ภูเขา   
9.๓  ภูเขา   
9.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม -  ตามท่ีได้ช้ีแจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม 
นักวิเคราะห์ฯ    
ท่ีประชุมประชาคมฯ  -  ไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน -  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปขอมิติเห็นชอบประเด็นการพัฒนา ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  
นายก อบต.ฯ และแนวทางต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวมา ขอเชิญครับ  
ที่ประชุมประชาคมฯ -  มีมติเห็นชอบประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางต่างๆ 

ตามที่ได้กล่าวมา  
นายทรงเพชร ใจทน -  เมื่อท่ีประชุมมีมติแล้วผมก็จะน าข้อมูลท่ีได้เห็นชอบนี้ไปบรรจุในเล่ม 
นายก อบต.ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนา อบต.  
๒.๒  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) และที่แก้ไข เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง 
 

นายทรงเพชร ใจทน -  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  นั้นตามท่ีได้ 
นายก อบต.ฯ อธิบายไปแล้วว่า อบต. จะต้องพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมท้ังท่ีแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงทุกฉบับ  มาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในรายละเอียดผมขอเชิญท่านปลัด
ได้อธิบายให้ท่ีประชาคมทราบเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ 

นายศิริมงคล ค าดี -  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และท่ีแก้ไข  
ปลัด อบต.ฯ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕)  ให้ท่ีประชุมประชาคมพิจารณาโครงการพัฒนา ดังนี้ 
๑.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วในปี ๖๑  

๖๒  ก็ให้น าบรรจุไว้ตามเดิม    
๒.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมท่ียังไม่ได้ด าเนินการจะ

พิจารณาตัดออก หรือสามารถพิจารณาบรรจุในปี ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ได้ 
๓.   โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภาพรวมท่ีจะเสนอใหม่ก็

สามารถท่ีจะเสนอเพิ่มเติมได้ 
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
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๔.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมของหมู่บ้านก็จะต้องผ่าน
ประชาคมท้องถิ่นของหมู่บ้านนั้นๆ ก่อนท่ีจะเสนอเข้าท่ีประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (ระดับด าบล) 

๕.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรม ตามข้อ ๒,  ๓,  ๔  จะต้อง
น ามาจัดล าดับความส าคัญ  โดยพิจารณาจากประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับมี
มากน้อยแค่ไหน  กลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบ  ความร้ายแรงเร่งด่วน  ความ
เสียหายในอนาคต การยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน  ความเป็นไปได้ในการ
แก้ไข  

นายศิริมงคล ค าดี  -  เมื่อทุกท่านได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีผมได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนั้น ก็ 
ปลัด อบต.ฯ   ขอให้ท่ีประชุมประชาคมท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาโครงการ

ดังกล่าว  ผมมีเท่านี้ครับ  มีท่านใดสังสัยหรือไม่ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุมประชาคมฯ -  รับทราบและไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน  -  ล าดับต่อไปเป็นโครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภารวมขององค์การ 
นายก อบต.ฯ บริหารส่วนต าบลทรายขาว ขอเชิญท่านปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับ

การเสนอโครงการของและส านัก/กอง ให้ท่ีประชุมได้พิจารณาและรับทราบ
ด้วยครับ   

นายศิริมงคล ค าดี -  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภารวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.ฯ   ทรายขาว  เป็นโครงการท่ีจะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อประชาชนให้

บรรลุผลส าเร็จโดยภาพรวมท้ังต าบล  ซึ่งท่ีสามารถเลือกท า  โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง นโยบายจังหวัด  อ าเภอ  นโยบายผู้บริหาร 
และโครงการท่ีประชาชนเสนอให้ด าเนินการ  ซึ่งโครงการท่ีเสนอจะต้อง
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว แนวทางการพัฒนา  และ
ตรงกับ  

ที่ประชุมประชาคมฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรม 
 รวมทั้งการจัดล าดับตามที่เสนอเพื่อน าบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
๒.๔  สรุปผลการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

นายทรงเพชร ใจทน -  ตามท่ีประชาคมต าบลได้มีมติเห็นชอบ วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ อปท. แนว 
นายก อบต.ฯ ทางการพัฒนาต่างๆ  โครงการ และการจัดล าดับความส าคัญเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว  ล าดับต่อไปจะเป็นการสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขอเชิญนักวิเคราะห์ได้สรุปให้ท่ีประชุมประชาคมทราบเชิญ
ครับ 

นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม     -  กระผมขอสรุปผลการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
นักวิเคราะห์ฯ  ๒๕๖๕) เพื่อจะน าปัญหาของพี่น้องประชาชนต าบลทรายขาว ท่ีเสนอเข้ามา

เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา และเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 
พ.ศ.2564 ต่อไปครับ ดังต่อไปนี้ครับ 

 หมู่ท่ี 1 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ท่ี 1 ต.
ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
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 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตรูปตัววี บ้านสันทราย หมู่ท่ี 1 ต.
ทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย 

 3.ก่อสร้างอาคารแยกขยะ-ห้องน้ า 
 4.ก่อสร้างอัฒจรรย์และห้องเก็บของสนามกีฬา 

หมู่ท่ี 2 1.โครงการขุดบ่อขยะ บ้านแม่คาววัง หมู่ท่ี 2 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 
 2.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
 3.ตลาดชุมชน 
 4.ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยแม่คาว 
หมู่ท่ี 3 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ท่ี 3 ต.
ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านร่อง
ธาร หมู่ท่ี 3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 3.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ท่ี 
3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 4.ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า ซอย 2 
หมู่ท่ี 4 1.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานหมู่บ้าน บ้าน
หนองผักจิก หมู่ท่ี 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองผักจิก หมู่ท่ี 4 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย 
 3.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หน้าบ้านนายจรูญ ค าเมือง ซอย 1 
 4.ก่อสร้างรายระบายน้ าถนนสายหลัก 
หมู่ท่ี 5 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.ปรับปรุงประปาและระบบประปาหมู่บาน 
 3.รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ซอยบ้านนายทอง  หมื่นแก้ว 
 4.ขยายห้องศาลาอเนกประสงค์ ปากทางน้ าตก 
หมู่ท่ี 6 1.โครงการก่อสร้างห้องน้ าโรงเรียนอง ค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) บ้านท่าฮ่อ หมู่ท่ี 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
 3.ถนน คสล.ซอย 3 
 4.ก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู พร้อมฝาปิด          ถนนสายหลัก 
หมู่ท่ี 7 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ท่ี 7 ต.
ทรายขาว อ.พาน  จ.เชียงราย 
 2.ปรับปรุงระบบถังกรองน้ าประปาหมู่บ้าน 
 3.ปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสาย 
 4.ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางการเกษตร ม.7 เช่ือมหนองปลิง 
หมู่ท่ี 8 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบปิด) 
บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี 8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  



~ ๑๘ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 2.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งแดง หมู่ท่ี 8 ต.ทรายขาว อ.
พาน จ.เชียงราย 
 3.สร้างศาลาอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้) 
 4.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประปากลางหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 1.โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง บ้านร่องธาร 
หมู่ท่ี 9 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 3.ขยายไหล่ทาง ซอย 5 
 4.ก่อสร้างคลองส่งน้ าฝายต้นม่วง 
หมู่ท่ี 10 1โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 
บ้านสันต้นม่วง หมู่ท่ี 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ท่ี 10ต.
ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 3.ก่อสร้างถนนแอลฟสาสติก ซอย 1 เส้นทางถึงวัดอุดมวารี 
 4.ก่อสร้างฝายห้วยโป่ง 
หมู่ท่ี 11 1.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่อง
ธารกลาง หมู่ท่ี 11 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า ซอย 1 
 3.ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดทางเข้าโรงเรียน ซอย 7 ตลาดเช้า 
 4.ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า ซอย 3 
หมู่ท่ี 12 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) 
บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ท่ี 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อเมนจ่าย 
 3.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1 ม.12 เช่ือม ม.15 
 4.ก่อสร้างประปา(แท้งค์น้ า)ในโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
หมู่ท่ี 13 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ท่ี 13 
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 2.ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดใหม่ 
 3.ก่อสร้างพนังกั้นตล่ิงพัง ถนนสาย A 
 4.ก่อสร้างถนน คสล.เรียบคลองชลประทาน 
หมู่ท่ี 14 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ท่ี 14 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.ปรับปรุงเสียงตามสาย 
 3.ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าเส้นหลัก 
 4.ก่อสร้างถนน คสล.หน้าป่อบ้าน บ้านลุงปั๋น กรุณา 
หมู่ท่ี 15 1."โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ท่ี 15 
ต.ทราย 
ขาว อ.พาน จ.เชียงราย" 
 2.ก่อสร้างแทงค์น้ า (หอสูง)ประปาหมู่บ้าน 
 3.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 4.ท าผนังกั้นน้ าตล่ิงพังห้วยร่องคุ้ 
หมู่ท่ี 16 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งทวี หมู่ท่ี 16 ต.
ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  
 2.โครงการปรับปรุงแนวกั้นกันตล่ิงพัง บ้านโป่งทวี หมู่ท่ี 16 ต.ทรายขาว อ.
พาน จ.เชียงราย 
 3.ก่อสร้างแทงค์พักน้ า คสล. 
 4.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 17 1.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงลาน 
หมู่ท่ี 17 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
 2.ก่อสร้างฝายน้ าล้น (ศาลาอเนกประสงค์) 
 3.ปรับปรุงระบบกรองน้ า ถังกรองประปาหมู่บ้าน 
 4.ขุดบ่อขยายประปาหมู่บ้าน 
 จ านวนโครงการท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ท่ีชุมชนเสนอเข้ามามีจ านวน
ท้ังส้ิน หมู่บ้านละ 4 โครงการ รวม 68 โครงการ 

๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ท่ีเห็นชอบแล้วน าบรรจุในเล่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนท่ี ๑ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเห็นชอบ
แล้วน าบรรจุในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนท่ี ๒ 

๓.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรม ทั้งที่หมู่บ้านเสนอและใน
ภาพรวมที่ส านัก/กองต่างๆ เสนอ ท่ีเห็นชอบแล้วน าบรรจุในเล่มแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนท่ี ๓ 

๔.  โครงการที่เกินศักยภาพ ท่ีเห็นชอบแล้วน าบรรจุในเล่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในส่วนท่ี ๓ 

๕.  การติดตามและประเมินผล  มีก าหนดเอาไว้ในหนังสือซักซ้อม 
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  จะมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางติดตาม
และประเมินผลเอาไว้ในส่วนท่ี ๕ นี้  

นายทรงเพชร ใจทน -  ตามท่ีนักวิเคราะห์ฯ ได้สรุปให้ทุกท่านรับทราบ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่ม 
นายก อบต.ฯ   หรือไม่ครับ 
ท่ีประชุมประขาคมฯ  -  ไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน -  ถ้าไม่มี ขอเข้าสูวาระอื่นๆ ครับ 
นายก อบต.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
วันท่ี 26 มกราคม 2563 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.30 น.) ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  อื่นๆ  
 

นายทรงเพชร ใจทน -  ในวาระอื่นๆ นี้มีท่านใดจะช้ีแจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
นายก อบต.ฯ 
ท่ีประชุมประชาคมฯ  -  ไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน -  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการ 
นายก อบต.ฯ   ประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
  

(ลงช่ือ)          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                       ( นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม ) 

              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
     

 
(ลงช่ือ)                                  ตรวจรายงานการประชุม  
               ( นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม )   
                  หัวหน้าส านักปลัด  

             
 

(ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม  
                      ( นายศิริมงคล ค าดี ) 
                          ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลทรายขาว   

                                  
 

 
(ลงช่ือ)                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม  

                                                       ( นายทรงเพชร  ใจทน )   
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
                                      
 
 

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


