
รายงานการประชุมประชาคมต าบลบ้านร่อม 
วันจันทร์ท่ี 17 ตุลาคม 2559 

ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
........................................................................ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสะอาด  บุญมี  สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม ซึ่งการประชุมวันนี้ 
ปลัด อบต. จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)ให้แล้วเสร็จภายใน

ตุลาคม 2559 นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการจัดประชุม
ประชาคมในหมู่บ้าน ไปเมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้ง 9 หมู่บ้าน และ
ได้น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านดังกล่าวเข้าที่ประชุม
ประชาคมระดับต าบลในครั้งนี้ เพ่ือให้ทุกท่านได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ กิจกรรม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งการด าเนินงานต่างๆ
ของอบต. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม จึงได้จัดประชุมประชาคมระดับต าบลขึ้นในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 
ได้แก่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต. คณะกรรมการพัฒนาฯ  คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน  กรรมการกองทุน 
อสม.  อปพร.  องค์กรธุรกิจ/ร้านค้า  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มอาฬาพัฒนา เยาวชน ชมรม 
ผู้สูงอายุ พนักงานอบต. ลูกจ้าง  พนักงานจ้างอบต.และประชาชนทั่วไป  

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และการด าเนินงาน
ต่างๆของอบต.ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาอบต.ในการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น หลายๆท่านคงสงสัยว่าประชาคมท้องถิ่นนั้นหมายถึงอะไร  
 ประชาคมท้องถิ่นคือการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง 

                            ถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว0600        
                            ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน 
                            แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑.  ความหมายของประชาคมท้องถิ่นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ การประชุม หมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปได้มาพบปะกันตาม
ก าหนดนัดหมายมาร่วมปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์มี
ระเบียบวิธีและเวลาที่ก าหนดให้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพ่ือ
แก้ปัญหาในท้องถิ่น 
 ๑.๒ การประชุมประชาคมท้องถิ่น หมายถึง การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาประชุมกันเพ่ือร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ๒.  ประชาคมท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
  2.1 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒.๑.1  ประชาคมหมู่บ้าน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน
หมู่บ้านเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม
โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือ
ประชาคมชุมชนครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบร้อยละ ๖๐ 
ในการประชุม ครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่ของต าบล แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการ
ก าหนดประชุมประชาคมชุมชนให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นๆ 
 ๒.1.๒  ประชาคมต าบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน
ต าบล เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา ส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมต าบล (ทุกหมู่บ้าน) 
 การประชุมประชาคมชุมชนต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ใช้สัดส่วนระดับต าบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วม
ประชุมโดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือ
ประชาคมชุมชนต าบลครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบร้อย
ละ ๖๐ ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมชนต าบลให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ 
 
 



 
 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบล วิธีการประชุม 
การน าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุมต่างๆ ในการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ให้ด าเนินการตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  
 การประชุมประชาคมชุมชนต าบล ต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคม
หมู่บ้านก่อนทุกครั้ง 
 การคัดเลือกสัดส่วนประชาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับหัวหน้าส านัก  หัวหน้าส่วน/ 
ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ถ้ามี) ร่วมกัน
คัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับหมู่บ้านและสัดส่วนระดับ
ต าบล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ
กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความร่วมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
โครงการพัฒนา คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าหรือทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป  

                    ขั้นตอนในการด าเนินการทั่วไปของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 
 



 
    ประชุมเพ่ือพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนว 
    ทางการพัฒนา หากมคีวามเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ ก็ก าหนดห้วงเวลา 

การด าเนินงานที่สอดรับกันโดยทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) พิจารณาจากเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จปฐ. กชช. 2 ค เมืองน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่ 5 มิติ เมืองปลอดภัย เมืองสะอาดเมอืงคุณภาพชีวิตเมืองธรรมาภิบาล
และเมืองวัฒนธรรม และพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน
ได้แก่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพ 
สวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็กเยาวชน สตรี การสาธารณสุขด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท ากิจกรรมตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมหารือและ
ร่วมกันในการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการท าเวทีประชาคมพิจารณา
น าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จากแผนชุมชน แผนปฏิบัติการต่างๆที่
อบต.จัดท าขึ้น และการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น และโครงการซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนร้องขอมาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมได้ก าหนดการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้      

                   -  หมู่ที่ 1 วันที่  9  ตุลาคม  2559   เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป   
                                            ณ ลานประชาคมหมู่ท่ี  1 
                 -  หมู่ที่ 2วันที ่10  ตุลาคม  2559  เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป   
                                            ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2  

  -  หมู่ที่ 3 วันที่ 10 ตุลาคม 2559  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป                                                                  
      ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านร่อม หมู่ที ่2 

                                         -  หมู่ที่ 4 วันที่ 9 ตุลาคม  2559  เวลา 16.00  น. เป็นต้นไป                                                      
                                             ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
                    -   หมู่ที่ 5 วันที่ 10 ตุลาคม 2559  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป                                             
                                             ณ  ศาลาการเปรียญวัดดอนประดู่  หมู่ที่ 5  
                   -   หมู่ที่ 6 วันที่  11 ตุลาคม  2559 เวลา  16.00  น. เป็นต้นไป 
                                             ณ  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที ่6 
                    -  หมู่ที่ 7 วันที่  11  ตุลาคม 2559  เวลา  16.00  น.  เป็นต้นไป 
                                            ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
                    -  หมู่ที่ 8 วันที่  12 ตุลาคม 2559  เวลา  16.00 น.เป็นต้นไป                                              
                                            ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม  หมู่ที ่8 
                   -  หมู่ที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2559  เวลา  16.00 น.เป็นต้นไป                                             
                                            ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม  หมู่ที ่8 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายสะอาด  บุญมี   3.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ปลัด อบต.  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600  เรื่อง แนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคาคม 2559 แจ้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาสี่ปีเพ่ือสอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ.2551 มาตรา 18 วรรคสามว่าให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและ
มาตรา 19 วรรคท้ายว่าเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ฉ บั บที่  ๒ )  พ . ศ .  ๒ ๕๕๙   แล ะหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐  
ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า  
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และดุลยุทธ์  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจั งหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 
 
 
 
  



ท าไมถึงต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาเห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด  ซึ่งตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมี
ระยะเวลาสี่ปีและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 
๒๑ กันายน ๒๕๕๙ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้
บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็นต้นไป 
รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   โดยมี
สาระส าคัญ  ดังนี้ 
(๑) ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี 
(๒) การจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
(๓) ก าหนดให้จัดท าทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท า
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานและ
บูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด  เพ่ือน าไปจัดท า  ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้องขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต้องมีเหตุที่จ าเป็นอย่างแท้จริง และให้ค านึงถึงระยะเวลาในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 
(๔) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 



 
 
๕) ก าหนดว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมารณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
(๖) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดต ามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม เพ่ือให้ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้
กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอัน
จะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย จึง
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
(๒) ให้องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทาสงในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปพลางก่อน  
และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกั บ
คณะกรรมการพัฒนาอิงค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือจัดท า  ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว
เสร็จ ให้แจ้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
(๓) ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอจัดประชุม 
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



 (๔) ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุม
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการและให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด น าโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และจัดส่งโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.) เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดต่อไป 
(๕ )  ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ตรวจสอบองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน 
(๖) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้
รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หรือด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตาม
รูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม  ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
ของพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๕๔๐ ทั้งนี่สัดส่วนของการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ก าหนดไว้ 
(๗) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอ าเภอบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนที่ในลักษณะประชารัฐ เพ่ือน าปัญหาความต้องการ ที่ได้จากการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการด าเนินของหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
(๘) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ฉบับปัจจุบัน 
มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  โดยต้ องด า เนิ นการ ให้ เป็ น ไปตามขั้ นตอนของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้จัดท าประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  
 
 
 
 
 



 
(๙) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามเค้าโครง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
(๑๐) ให้อบต.ส่งรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙   
(๑๑) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
จัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้  เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไปใช้ กรณีที่จะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๖๓, 
หรือ ๒๕๖๔ ไปด าเนินการจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
(๑๒) การจัดท า แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าหรับแผนการ
ด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย    
จากสาระส าคัญดังกล่าวแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
มีขั้นตอน  ดังนี้ 
๑.  ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
(ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การผังเมือง   
(ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ 
ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การ
แก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 



(ฉ)  แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
(๑)  มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ก าหนด   
(๒)  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
(๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่ เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะ
ด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาลให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑)  พิจารณาร่างแผนพัฒนา 
(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่ าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(กรณีที่มีความจ าเป็นจะเปลี่ยนแปลงแผนหรือเพ่ิมเติม) 
๔.  ผู้บริหารท้องถิ่น 
-  พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็น
อย่างมากเพราะแผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิธีการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยั่งยืนและเป็นระบบโดยเน้นทั้งเชิงรุกและเชิง
รับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้
มุง่ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการประชาชนได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 29 มกราคาคม 2559 แจ้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาสี่ปี จึงขอเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมมาเป็น 4 ปี  แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจะบอกเฉพาะเป้าหมายหลักส่วนรายละเอียดต่างๆ จะอยู่ในแผน
หลักการจัดท าแผน  การจัดท าแผนที่ดีคือจะต้องตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามร่างแผนเอกสารที่ได้แจกให้กับทุก
ท่านได้ดูที่เอกสารการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่ อบต. แจกให้ดูตามไปพร้อมๆกัน  การก าหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม    
มี 6 ด้านคือ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1    ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2    ด้านการพัฒนาสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 5    ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
    ยุทธศาสตร์ที่ 6    ด้านการพัฒนาการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
แนวทางท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน 

ต าบลกับอ าเภอ โดยให้มี  เส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพ่ือใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง การ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและขนส่งสินค้า การติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 
 



2.  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เช่นจัดให้มีระบบประปา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค–บริโภคที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมของประชาชนอย่างคุ้มค่า
และทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้ า คูคลองส่งน้ า คุณภาพน้ าและชลประทานระบบท่อ 
รวมทัง้ควบคุมดูแลการใช้น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้เกิดประสิทธิภาพ  
3.  ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2    ด้านการพัฒนาสังคม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

    2.1 ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญารวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนจึงขอเสนอ
แนวทางดังนี้ 

            2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 
                             2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประกันด้านสุขภาพให้ทั่วถึง 

         2.1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
         การสร้างสุขภาพท่ีดี  การป้องกันโรค การป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกัน 
         การเสพยาเสพติด                         

2.1.4 สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคในแต่ละ
พ้ืนที ่
2.2  ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เร่งพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ดังนี้ 
2.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี    
คุณภาพสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการความรู้แก่
ประชาชน ในต าบล 

       2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น 
                                      ประโยชน์ 

2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการห้องสมุดส าหรับประชาชนภายใน
ต าบลบ้านร่อม เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
2.2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 
 
 
 
 
 



    2.3 ด้านการกีฬา  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน
บทบาทของเอกชนและ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา 

   2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่ 
                                      เยาวชน 

2.3.3 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และระหว่าง
หน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายระหว่างจังหวัด 
2.3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายมีอุปกรณ์กีฬา เพ่ือใช้ออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 
2.3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนศึกษา การเผยแพร่ศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็นและสงบสุข เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน 
2.3.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว 
2.3.7 ส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้รักท้องถิ่น 
2.4 ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน              
ลดอาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณะภัย 

 2.4.1 สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้อง 
          ถิ่น ห่างไกลยาเสพติดและสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
          ไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนต่อๆไป 

                 2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบเด็กนักเรียนและเยาวชนจัดตั้งกลุ่ม 
                                      อาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ 

   สอดส่องดูแล และป้องกันปัญหายาเสพติด 
                                      2.5  ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีนโยบายที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่น
และเข้มแข็ง เป็นหน่วยพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และเป็นภูมิคุ้มกันจาก
ปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัวภายใต้ค าขวัญที่ว่า “ครอบครัว
ผาสุก สู่สังคมดี”โดยมีแนวทางดังนี้ 
2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายครอบครัวผาสุกโดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาและบริการต่างๆเกี่ยวกับครอบครัว ทั้งด้าน
สุขภาพ การวางแผนและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
2.5.2 สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ในชุมชน 
 
 
 



2.5.3 ส่งเสริมสิทธิ สถานภาพ และบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพ
ของสตรี ให้สามารถมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น 

                      2.5.4  ให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งน า      
                                       ประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
            2.5.5  ให้การสงเคราะห์และการสนับสนุนการพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ  
                                       และผู้ด้อยโอกาส คนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพ่ึงตนเองได ้
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้  
ฝ่ายบริหารมีเป้าหมายที่จะด าเนินนโยบายเพ่ือลดความยากจน น าไปสู่การ
สร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย น าไปสู่การพอมีพอกิน ให้ประชาชนใช้ทุนทาง
ปัญญา ศักยภาพส่วนตัว และสินทรัพย์ที่มีอยู่ท างานอย่างเต็มที่  
นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะน าเสนอมีดังนี้ 

   3.1  การพัฒนาอาชีพ 
3.1.1 ส่งเสริมแนวทางการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน ตั้งแต่การผลิตเพ่ือการบริโภค น า
ผลผลิตที่เหลือออกจ าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบครัว ส่งเสริมการ
รวมตัว  เพื่อด าเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน 
3.1.2  ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการใช้
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอ่ืน
หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว 
3.1.3  มุ่งพัฒนาการผลิตภาคชนบทและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ
ชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 3.1.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ของผลผลิต 
 3.1.5 ส่งเสริมการลงทุนเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม โดยค านึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ท้องถิ่นมีอยู่ ทักษะ ฝีมือ ภูมิปัญญาไทย ศักยภาพใน
การผลิตและการตลาด  โดยจั ดตั้ ง ศู นย์ ข้ อมู ลส่ ง เสริ มการลงทุน 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุน เตรียมความพร้อมเพ่ือการลงทุน 
3.1.6  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะ น้ าเสีย มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ  รณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกต้นไมแ้ละดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
4.1 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีบทบาทในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรม 

                                       ชาติและสิ่งแวดล้อมจัดภูมิทัศน์ในทุกชุมชนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ 
                                      ประชาชนในชุมชน 

4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
ควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
4.4 สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถของชุมชนในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่ง รวมถึงการน าสิ่งของหรือเศษ
วัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่  

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร      
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองการ
บริหารไปสู่รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ 
สร้างความโปร่งใสในการบริหาร และการให้บริการประชาชน 
 โดยมีแนวทางดังนี้                                                         
5.1  การพัฒนางานบริการประชาชน                                                          
5.2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

            5.3  เสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
            5.4  การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
   ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการเกษตร 
    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไร่นา 
สวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ  การ
เลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคม ี
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์   ที่ประชุมจะพิจารณาแก้ไขการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทาง 
                                       การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมหรือไม่   
 
 
 
 
 



 
ที่ประชุม ไม่มีการพิจารณาแก้ไขการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม แต่ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อมมาเป็น 4 ปี ให้ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 

 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ปลัด อบต. 3.2 เรื่องการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ได้มาจากการประชุม

ประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่ประชาชนได้น าเสนอมาจากสภาพปัญหา 
ความต้องการในด้านต่างๆที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในหมู่บ้าน โดยการจัดล าดับของโครงการเพ่ือจะน าบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 นั้น ขอให้พิจารณาจากความจ าเป็นและ
ส่งผลโดยรวมให้กับประชาชนเพื่อจะได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ล าดับต่อไป
ขอให้ทุกหมู่บ้านได้พิจารณาจัดล าดับโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ 
ขอเชิญทุกท่านได้ พิจารณาเห็นชอบผลการประชุมประชาคมแผนชุมชนใน
แต่ละหมู่บ้าน เพ่ือกระบวนการประสานแผนชุมชนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาไปตามเอกสาร ผลการ
ประชาคมของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 9 

 
หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระสังข์ ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
นายสมศักดิ์  จินตะไล 1.โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.พร้อมวางท่อลอดจากแท็งค์น้ าประปา หมู่ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ที่ 1 ถึง 
    2. โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ า 25 ขวา(ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
    3.โครงการติดตั้งกล้องCCTV หมู่ที่ 1 

4.โครงการก่อสร้างแท็งค์น้ าประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลบริเวณประหา 
 หมู่ที่1 

    5.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 4 ทิศบริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ 1 
    6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้านนายปรีชาถึงสะพานคู่ หมู่ที่ 1 

7.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวจากแยกสะพานบางตะไลถึงสามแยก
อ่างทองพร้อมด าเนินการก่อสร้างลูกระนาดลดระดับความเร็ว หมู่ที่ 1 
8.โครงการวางท่อลอดถนนบริเวณนานายชุมพล รัตน์ห่วง ความยาว
ประมาณ 20 ม.  หมู่ที่1 
9.โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัล         
ติกคอนกรีตปิดทับทางสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านนายพา พรมมณี –บ้าน
นายทม อินทร์งาม หมู่ที่ 1 



 
    10.โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ าประปาบริเวณ หมู่ที่ 1 
    11.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 
    12.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทาน 24 R จากนา 
                                       ตาเถิงถึงสะพานคู ่
        ผู้รับรอง 2 คน คือ  

1. นายดาวเรือง  ยิ้มน้อย  ส.อบต หมู่ที่ 1 
2.นายสุรศักดิ์ อ่อนละมูล ส .อบต หมู่ที่ 2 

 
นายสะอาด  บุญม ี  ล าดับต่อไป ขอเชิญหมู่ที่  2 บ้านโคกกุ่ม ได้จัดล าดับความส าคัญของ         
ปลัด อบต.   โครงการ ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
 
นางส าเภา  กะมะรินทร์  หมู่ที่ 2 บ้านโคกกุ่ม ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน  

1.โครางการปรับปรุงผิวจราจรเททับยางแอสฟัคติคบริเวณป้อมต ารวจถึง 
บ้านนายสวัสดิ์ ลิ่มจันทร์ หมู่ที่ 2 
2.โครงการเป่าท่อระบายน้ าหน้าบ้านนางพิมพ์ ทองดีกันยา หมู่ที่ 2 
3.โครงการเป่าท่อระบายน้ าจากบ้านลุงสิงห์ – วัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2 
4.โครงการวางรางระบายน้ าจากบ้านนางก าไรถึงทางเข้าวัด(รางเก่า)  
หมู่ที่ 2 
5.โครงการติดตั้งปักเสาพาดสายพร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 2 
6.โครงการก่อสร้างเมรุแบบใช้น้ ามัน หมู่ที่ 2 
7.โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ าบริเวณ หมู่ที่ 2 
8.โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อผิวจราจรถนนสายบ้านนายยนต์ เกิดพุ่ม 
   หมู่ที่ 2 
9.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณที่ดินนางอมรา ม่วงศรี หมู่ที่ 2 
10.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 
11.โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ าในต าบลบ้านร่อม 
12.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พ้ืนที่หมู่ที่ 2 
13.โครงการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสายบ้านร่อม-ท่าเจ้าสนุก 
14.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบนคันคลอง 
 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง 2 คน คือ  
1. นายสุเทพ  ระษารักษ์  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
2. นางประทุม  เปรมปรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

 
 
 
 
 
 



 
    
นายสะอาด  บุญมี  ล าดับต่อไปขอเชิญ หมู่ที่ 3 บ้านปากบ่อ ได้จัดล าดับความส าคัญของ 
ปลัด อบต.                           โครงการ ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
 
นางจ าเนิน  เอกเกิด  1.โครางการวางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เมตร จากบ้าน 
ส.อบต                                 นางเกสรถึงบ้านนายทิพย์ ธรรมรงค์วงศ์ หมู่ที่ 3 

2.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกก
คอนกรีตปิดทับบริเวณหน้าทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงแยกสระเหนือ 
3.โครงการบ่อพักหน้าบ้านนางจ าเนียร ไวสาวงษ์พร้อมรางระบายน้ าและ
เครื่องสูบน้ า หมู่ที่3 

    4.โครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ าบริเวณหน้าบ้านนายชะลอ เอกเกิด 
 หมู่ที่ 3 

    5.โครงการขุดลอกคูคลองสายข้างบ้านนายชะลอ  เอกเกิด หมู่ที่ 3 
    6.โครงการเปลี่ยนท่อเหล็กอาบสังกะสีประปาภายในต าบลบ้านร่อม 
    7.โครงการติดตั้งเสาเหล็กติดไฟสปอตไลด์ 4 ทิศ จ านวน 1 ต้นบริเวณแยก 
    ประตูน้ าบ้านร่อม 
 
ผู้รับรอง    ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายนพภัสสร  เนียมเผือก ผู้ช่วยหมู่ที่ 3 
         2. นางนุชจรินทร์  พระพรหม   
 
ปลัด อบต.   ล าดับต่อไปขอเชิญ หมู่ที่ 4 บ้านเหนือได้จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
                                      ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
  
นายเสน่ห์  เอกเกิด  หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน 1.โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านนางกลอย ศรีสวัสดิ์ถึงคลอง  

ขวาพร้อมบ่อพักท่อ 60 ม. หมู่ที่4 
    2.โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเทยางแอสฟัลติกส์บริเวณหน้าบ้าน 

นางบุญช่วย เอี่ยมโมฬี  หมู่ที่ 4 
    3.โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรปูยางแอสฟัสติกส์ต่อจากหน้าบ้าน 

นายทองมากถึงโรงยาม หมู่ที่ 4 
    4.โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรปูยางแอสฟัสติกส์จากบริเวณศาลา 
             ประชาคมถึงบ้านคุณอรุณ เพ็งจันทร์ หมู่ที่ 4 

5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงลูกรังหน้าบ้านนายวิรัตน์ถึงคลอง 24 ขวา
หมู่ที่ 4 

    6.โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ าหมู่ที่ 4 
       -บริเวณคลองสระเหนือ 
       -บริเวณคลองสายหนองขี้เหล็ก 
 
 
 



 
 
    7.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 4) 

8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณหน้าบ้านนางร าพึง พุทธศรีระถึงบ้าน
นายประสาน หมู่ที่4 
9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปักเสาพาดสายพร้อมโคมไฟจากบ้าน
นายจ าปีถึงโรงยาม เก่า หมู่ที่ 4 

    10.โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ าภายในหมู่ที่ 4 
11.โครงการ่อสร้างระบบน้ าประปาผิวดินพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ าเพ่ือ
บริโภค หมู่ที่ 4 
12.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัล  ติ
กคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่4 
13. โครงการก่อสร้ างถนนแอสฟัคติคจากร้ านค้าสหกรณ์นายแจ้ ง                       
กลองสุดใจ หมู่ที่4 

    14.โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ าพร้อมวางท่อ PVCบริเวณสวนนาตาหยง 
    15.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสะพานบ้านเหนือถึงหลังโรงยามหมู่ที่ 4 
    พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง 2 ข้าง 
    16.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
 
ผู้รับรอง             ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นางบุญตา  คงรื่น    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
          2. นางมณี  ปัญญาวงศ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
 
ปลัด อบต.   ล าดับต่อไป ขอเชิญหมู่ที่5 บ้านดอนประดู่ ได้จัดล าดับความส าคัญของ 
                                       โครงการ ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
  
นายเลิศสิน  กรรไกรภัย  หมู่ที่ 5 บ้านดอนประดู่ ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
ส.อบต.    1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสวนนายนพดล  แก้วบุบผา หมู่ที่ 5 
    2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแบน หมู่ที่ 5 
    3.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.พร้อมบ่อพัก 
    พร้อมเทถนนคอนกรีต คสล.จากสวนนายนภดลถึงบ้านนางทองค า หลาบค า  
                                      หมู่ที่ 5 
    4.โครงการเทยางแอสฟัลติกทับปูนบริเวณหน้าบ้านนายด าเนิน ภมร ถึงหน้า 
                                       บ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจภูติ หมู่ที่ 5 

5.โครงการวางท่อคสล.โค้งหน้าบ้านนางบังอรพร้อมขยายผิวจราจรเป็นถนน
ดินลาดด้วยลูกรังพร้อมบ่อพักฝาตะแกรง 2 จุด หมู่ที่ 5 
6.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักจากสวนผู้ใหญ่ดลพร้อมขยายผิวจราจรหน้า
บ้านนายมะลิ โมราวงษ์ หมู่ที่ 5 

  7.โครงการวางรางระบายน้ าพร้อมตะแกรงหน้าบ้านนางประชวน หมูที่ 5 
 8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายหน้าบ้านนางบุญเสริมถึงบ้าน         

นางบุญูชู เทียนชุบและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายบ้านนายด าเนิน
ถึงเขตติดต่ออบต.โคกบ้านใหญ่  หมู่ที่5 



 
9.โครงการซ่อมแซมถนนคสล.หน้าบ้านนายคมสัน กลิ่นเกสรถึงนานายพิมพ์ 
ปัญญาหมู่ที่ 5 
10.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนส าโรงจากสะพานเหล็กถึงเขตติดต่อ
ไผ่ขวาง หมู่ที่ 5 
11.โครงการขยายเขตไฟฟ้าตั้งแต่สามแยกนานายเดิม สละมัจฉา(ตามแนว
ถนนที่จะสร้างใหม่) หมู่ที่ 5 
12.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ าพร้อมวางท่อPVCบริเวณนาตาแต(พ้ืนที่อยู่หมู่
ที่5) 
13.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ าพร้อมวางท่อPVCบริเวณนาป้าแพรว(พ้ืนที่อยู่
หมู่ที่ 5) 

  14.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
  15.โครงการขุดลอกคูคลองสายหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 
  16.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัล    
                                          ติกคอนกรีตปิดทับบริเวณบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 5 
 
ผู้รับรอง             ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายปรีชา  ยุกิจภูติ    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
          2. นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนหวาน   ส.อบต. 
 
ปลัด อบต.   ล าดับต่อไปขอเชิญ หมู่ที่ 6 บ้านใต้ ได้จัดล าดับความส าคัญของ โครงการ  

ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
  
นายสมพล  พูลสวัสดิ์  หมู่ที่ 6 บ้านใต้ ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
ส อบต. 1.โครงการซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่ที่ 6 (จากเดิม 2”เปลี่ยนเป็น

3”)หมู่ที่ 6 (ท าต่อจากโครงการ200,000) 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักหน้าบ้าน
นายภูชิต อยู่ภู่ถึงสามแยกสระใต้ หมู่ที่ 6 

    3.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าดาดคอนกรีตบริเวณบ้านนายวงษ์ ระษา 
    รักษ์ หมู่ที่ 6 
    4.โครงการวางท่อลอดถนนบริเวณหน้าบ้านนายอนุชา  แจ้งวิจิตต์(ท่อPVC  
    6 นิ้ว) หมู่ที่ 6 

5.โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.พร้อมบ่อพักและ
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสงค์ เอก
องค์ถึงนายพนม พุ่มวันเพ็ญ   หมู่ที่ 6 
6.โครงการขุดลอกคูคลองสายที่ 1 สายโคกโพธิ์ถึงคลองปูนสายที่ 2 จากบ้าน
นายวงษ์ ระษารักษ์ถึงบ้านนายพนม พุ่มวันเพ็ญ หมู่ที่ 6 

  7.โครงการติดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณนานายพนม พุ่มวันเพ็ญ หมู่ที่ 6 
 
ผู้รับรอง             ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายสยาม  แจ่มจ ารัส   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
          2. นายสมเดช  โมราวงษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
 



 
ปลัด อบต.   ล าดับต่อไปขอเชิญ หมู่ที่ 7  บ้านร่อม ได้จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
  
นางเปรมยุดา  บางสุวรรณ์         หมู่ที่ 7 บ้านร่อม ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน 1.โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนายสมเกียรติถึงบ้าน

นางวันนา หมู่ที่ 7 
2.โครงการวางรางระบายน้ าหน้าบ้านนางละมัย  พรหมพิทักษัถึงบ้านนาย
สละ  โกมุธมาศ(ถนนใหม่) หมู่ที่ 7 

    3.โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนายสยาม  แจ่มจ ารัสถึงบ้านนายวิชัย  
 มิ่งขวัญ หมู่ที่7 

    4.โครงการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าบ้าน 
                                นายสมเดช โมราวงษ์ จ านวน 5 ชุด (หมู่ที่7)พ้ืนที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 
    5.โครงการเป่าท่อระบายน้ าบ้างนางละออง เขียวมณี หมู่ที่ 7 ถึงแยก ม.6 
    6.โครงการวางรางระบายน้ าจากสวนนางหวาน บุญชาญถึงสวนนายอนันต์  
    มีกุล หมู่ที่ 7 

7.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจาก
บ้านประภาพร เทียนเงินถึงนานายประเมิน พุ่มพิกุล หมู่ที่ 7 

    8.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านนางวันนา เหล็กเพ็ชร์ถึง 
    บ้านนายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ หมู่ที่ 7 

9.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมวางท่อPVCนานายประดิษฐ์  โมราวงษ์
พ้ืนที่อยู่หมู่ที่ 9 

    10.โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ าในต าบลบ้านร่อม 
 
ผู้รับรอง             ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายประทิน  ชัชวารี    ส.อบต. 
          2. นายสุนทร  ปานผึ้ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
ปลัด อบต.   ล าดับต่อไป ขอเชิญ หมู่ที 8 บ้านโคกแค ได้จัดล าดับความส าคัญของ   
                                      โครงการ ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
  
นายเชิด  ระษารักษ์  หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน  1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ตรงข้ามบ้านนายสยาม แจ่มจ ารัสถึงบ้านนา 
                               นายฉลอง โมราวงษ์ หมู่ที่ 8 
  2.โครงการขยายทางเบี่ยงถนนสายสระใต้ 

 3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม
ถึงบ้านนายจ ารูญ คลองสุวรรณ์ หมู่ที่8 
4.โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้านหมู่ที่ 8 หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.
(ทรงถ้วยแชมเปญ)บาดาลขนาดใหญ่ 
5.โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนางสาวศิลานี เอกเกิดถึงนายด ารง           
ฉิมสง่า หมู่ที่ 8 
 



 
    6.โครงการเนินชะลอความเร็วในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
    7.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 8 
    8.โครงการวางท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.พร้อมบ่อพักจากบ้าน 
                               นางสุรินทร์ บุญลาบถึงข้าง รพ.สต.บ้านร่อม หมู่ที่ 8 
    9.โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ าพร้อมวางท่อPVCบริเวณสายหนองคาง(โรงไก่) 
  10.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 
  11.โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ าสายคลองหมัน หมู่ที่8 
  12.โครงการก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักบริเวรบ้าน     
                                       นางเที้ยมหมู่ท่ี 3ถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม หมู่ที่ 8 
  13.โครงการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
                                       ต าบลบ้านร่อมถึงบริเวรประตูน้ าบ้านร่อม 
 

ผู้รับรอง             ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายอภิลักษ์  ระษารักษ์    ส.อบต  
          2. นายชูชีพ  ระษารักษ์ 
 
ปลัด อบต.   ล าดับต่อไป ขอเชิญ หมู่ที่ 9  บ้านกลาง ได้จัดล าดับความส าคัญของ  
                                      โครงการ ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม ครับ  
  
นางเอมอร  ประสงค์  หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ขอจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน 1.โครงการเป่าท่อระบายน้ าจากบ้านนางเฮง  เพ็งจันทร์ถึงบ้านนายส าราญ  

ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่9 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.บริเวณบ้านนายสุริยะ ศรีสุวรรณถึง
บ้านนางเฮง ศรวิเศษ หมู่ที่9 

  3.โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัล 
ติกคอนกรีตปิดทับจากบริเวณนางพยูร  จันทร์ดารา(หมู่ย่างกระทะ)ถึงนาย
สมพร  ปัญญาวงศ์ หมู่ที่ 9 

  4.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV หมู่ที่ 9 
    5.โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ าพร้อมวางท่อPVCขนาด 12 นิ้วบริเวณนานาง 
    สมหมาย อยู่เลิศ หมู่ที่ 9 
  6.โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ าพร้อมวางท่อPVCบริเวณนานายอนุชา หมู่ที่ 9 
  7.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 
  8.โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ าในต าบลบ้านร่อม 
  9.โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
  10.โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1 -9 
  11.โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในต าบลบ้านร่อม 
  12.โครงการขยายสะพานข้ามประตูน้ าต าบลบ้านร่อม 
  13.โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังภายในต าบลบ้านร่อม 
  14.โครงการติดตั้งกระจกโค้งจ านวน 9 หมู่ๆละ1จุด 
 
ผู้รับรอง             ผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายส าราญ  โภคี    ส.อบต. หมู่ที่ 9 
          2. นางภัทรภร  โมราวงษ์  ส.อบต. หมู่ที่ 9 



 
นายสะอาด  บุญมี  ต่อไป เป็นโครงการที่เป็นการบริหารงานภายใน อบต. เพ่ือให้เกิดประสิทธิ 
ปลัด อบต.                       ภาพในการปฏิบัติงาน  เพ่ือการพัฒนาประชาชนและพัฒนาการให้บริการ 
    ประชาชน เสนอที่ประชุมประชาคม เพ่ือขอความเห็นชอบและผ่านความ 
    ความเห็นชอบจากที่ประชุม  ดังนี้ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
1 โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
1 โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานของต าบลบ้านร่อม  
2 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว  
3 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
4 โครงการอุดหนุน สปสช.ต าบลบ้านร่อม  
5 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ  
6 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
7 โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเพ่ือจัดซื้อสื่อการเยนการสอนเพ่ือพัฒนา

เด็กปฐมวัย)ศพด.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมและศพด.โรงเรียนวัดดอนประดู่) 
 

8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกและในสถานศึกษา(โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม)  
9 โครงการเกษตรพอเพียงเพ่ือการเรียนรู้(โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม)  
10 โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร(โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม)  
11 โครงการเกษตรพอเพียงเพ่ือการเรียนรู้(โรงเรียนวัดดอนประดู่)  
12 โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร(โรงเรียนวัดดอนประดู่)  
13 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกและในสถานศึกษา(โรงเรียนวัดดอนประดู่)  
14 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
15 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต าบลบ้านร่อม  
16 โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดบ้าน

ร่อมและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ในความดูแลของอบต. 
 

17 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดบ้านร่อม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนประดู่และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้แก่
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 

 

18 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดบ้านร่อม  
19 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
20 โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
21 โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา  
22 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
23 โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลบ้านร่อม  
24 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ  
25 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  
26 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
27 โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเช่นป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย 
 

28 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ด าเนินการเอง/สนับสนุนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น) 

 

29 โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  
30 โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
31 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์  
32 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุในต าบลบ้านร่อม  
33 โครงการพัฒนาเด็กครอบครัวและเยาวชน  
34 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
35 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการต าบลบ้านร่อม  
36 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสต าบลบ้านร่อม  
37 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
38 โครงการบ้านผู้ยากไร้  
39 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีในต าบลบ้านร่อม  
40 โครงการส่งเสริมใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
 

41 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าOTOPของต าบลบ้านร่อม  
42 โครงการคัดแยกขยะ  
43 โครงการจัดซื้อถังขยะ  
44 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  
45 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม  
46 โครงการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลบ้านร่อม  
48 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเคลื่อนที่  
49 โครงการจัดเวทีประชาคมต าบลบ้านร่อม  
50 โครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์  
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
51 โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยต าบลบ้านร่อม  
52 โครงการส ารวจความถึงพอใจของประชาชน  
53 โครงการประสัมพันธ์เสียตามสายเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์แก่

ประชาชนในต าบล 
 

54 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
ท่าเรือ 

 

55 โครงการให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง  
56 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสัญจร  
57 โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม(กรณีผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระตายหรือลาออก) 
 

58 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า(4สูบ ขนาด 6 ล้อ)  
59 โครงการพัฒนาบุคลากร(ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานและลูกจ้างอบต.)  
60 โครงการอบรม สัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
62 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
63 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ จ้ าสิ ริกิ ต์

พระบรมราชินีนาถ(12 สิงหาคม) 
 

64 โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก  
65 โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา

นุวงศ ์
 

66 โครงการจั ดซื้ อ เครื่ อ งปรั บอากาศแบบแยกส่ วน ขนาด  30 , 000  บีที ยู                         
จ านวน 1 เครื่อง 

 

67 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน   
68 โครงการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น แบบล้อเลื่อน  
69 โครงการจัดซื้อแท่นเจียรรับคมมอเตอร์หินเจียร  
70 โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ  
71 โครงการจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้าในลีดคู่ 900 watt  
72 โครงการจัดซื้อรถซาแล้ง  
73 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา  
74 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวด าส าหรับกระดาษขนาดA3  
75 โครงการจัดซื้อสายสูบน้ า 3”  
76 โครงการจัดซื้อสายฉีดน้ า  
77 โครงการจัดซื้อเข็มขัดเซฟตี้แบบปืนเสาไฟฟ้า  
78 โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงาน  
79 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จ านวน 1 ตู้  
80 โครงการจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  
 
. 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
81 โครงการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมกระจก  
82 โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดานขนาดความเร็วของแรงลม

ระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม 
 

83 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้  
84 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า(เครื่องยนต์เบนซิน) 1 สูบขนาด 6 หุล 3 แรง จ านวน 1 

เครื่อง 
 

85 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด(กล้องวงจรปิด CCTV)  
86 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
 

87 โครงการฝึกอบรมศึกาดูงานด้านเกษตร  
88 โครงการรณรงค์ไม่เผาตอซัง  
89 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ในการเกษตร  
90 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืนๆ 
    (ไม่มี) 
 
ปลัด อบต.   ส าหรับการจัดล าดับโครงการในวันนี้ก็ได้โครงการที่มีสภาพความจ าเป็น 
 เร่งด่วนต่อหมู่บ้านพอสมควร ล าดับต่อไปจะเป็นการน าเข้าบรรจุแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี(2561 -2564) ในระหว่างนี้จะมีการตรวจสอบความถูกต้องใน
รายละเอียดของโครงการที่น าเสนอและจัดล าดับ ขอให้ตัวแทนกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ตรวจสอบว่าโครงการของแต่ละหมู่นั้นครบถ้วน มี
ขาดตกส่วนใดหรือไม่ ส าหรับวันนี้มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีเรื่องอ่ืนใด
จะแจ้งอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้  

 
 
 
+ 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น.      
 
                                                ลงชื่อ                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวกรรณิการ์  ชูริบัตร) 
        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                ลงชื่อ                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
           หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
 
 
 
 
                                                ลงชื่อ                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสะอาด  บุญมี) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ                                           ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 
          (นายสัมภาษ    อยู่พร้อม) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 


