
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
(เวลา  13.๐๐ – ๑6.3๐ น.) 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    

ต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โทรศพัท/์โทรสาร ๐๔5 917108
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การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม/  

วันท่ี  ...7.......  เดือน  ..มิถุนายน.  พ.ศ. ๒๕๖3  (เวลา  13.๐๐ – ๑6.30 น.) 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

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

ผู้มาประชุม    จ านวน   9   คน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง ประธานกรรมการ 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า) 

อ าไพร  วงศ์เงินยวง  

2 นายสีหโยธิน  แก่นดี กรรมการ  
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

สีหโยธิน  แก่นดี  

3 นางไพรวรรณ  แซ่อึ้ง กรรมการ  
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  

4 นางนัยนา  พวงจันทร์ กรรมการ 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

นัยนา  พวงจันทร์  

5 นางวรลักษณ์  กันหะบุตร กรรมการ 
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ) 

วรลักษณ์  กันหะบุตร  

6 นายบุญจันทร์  สุริเตอร์ กรรมการ (ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น) บญุจันทร์  สุริเตอร์  

7 นายเติม  บญุมา กรรมการ (ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น) เติม  บุญมา  

8 นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

จิรฐา  ปิยะวงษ์  

9 นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยนบายและแผน 

ลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ  

ผู้ไม่มาประชุม 1  คน 

1. นายชาญณรงค์  พิมพ์เครือ กรรมการ (ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น)   

 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง   -  สวัสดี...ท่านผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกอง  
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ในฐานะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    

หนองค้าทุกท่าน  ดิฉัน...นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า  ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วม
ประชุมในวันน้ี  เป็นการประชุมเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ดิฉัน...ขอเปิดการประชุม ณ  
บัดน้ี      

ระเบียบวาระที่... 
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ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง   -  ก่อนที่จะได้มีการประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนา  ผมขอเชิญฝ่ายเลขานุการ 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ได้อธิบายหลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕)  และการแต่งตั้งคณะกรรมการรวมทัง้อ านาจหน้าที่ใหค้ณะกรรมการ
ทุกคนได้รับทราบ  ขอเชิญค่ะ 

นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ  เรียน...ท่านประธานที่เคารพ  คณะกรรมการทุกท่าน  ดิฉัน...นางลัดดาวัลย์ 
กรรมการและเลขานุการฯ กฤษฎาการภิญโญ  นักวิเคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ตามที่ท่าน
ประธานได้กล่าวให้ทุกท่านทราบ  ดิฉันขออธิบายและช้ีแจงหลักการและ
เหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ทุกคนทราบ
ดังนี้ค่ะ 

 
หลักการและเหตุผล 

ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

นางลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ   -  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
กรรมการและเลขานุการฯ ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามล าดับข้ันตอนและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   
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ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โดยคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน (ระดับต าบล)
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยได้สรุป
รายงานการประชุมประชาคมเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา  
เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาร่างแผนพัฒนา  และคณะกรรมการสนับสนุน  
ในการประกอบการจัดท าร่างแผนพัฒนา ตามเอกสารที่เอกสารที่ส่งให้แล้วนั้น 
ทั้งนี้  ท่านประธานคณะกรรมการสนับสนุน  ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ  
ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้เสนอต่อคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  เมื่อวันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่ง
คณะกรรมการสนับสนุนมีก าหนดประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนาในวันพฤหัสบดีที่  
11  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  09.00 – ๑2.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า แห่งนี้   

นางลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ  -  หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
กรรมการและเลขานุการฯ     (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มอะไรหรือไม่ 
     ค่ะ  
คณะกรรมการ   -  รับทราบและไม่มี 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  ถ้ามีดิฉันขอช้ีแจงเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสนับสนุน ดังนี้ ค่ะ 
กรรมการและเลขานุการฯ    
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการและอ านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๑  ดังน้ี 

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  มีหน้าที่
จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทีค่ณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินก าหนด  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม ข้อ ๑๙ (๑) 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๙  ดังน้ี 

ข้อ ๒๒  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

๓.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖  ดังน้ี 

 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
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โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมปีัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตหิน้าที่ให้
ด าเนินการประชุมกรรมการเพือ่พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป       
นางลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ   -  การแต่งตั้งคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ที่ดิฉันได้ช้ีแจงให้ทราบนั้น 
กรรมการและเลขานุการฯ   มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มอะไรหรือไม่ค่ะ  
คณะกรรมการ   -  รับทราบและไม่มี 
นางลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ    -  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านประธานได้เข้าสู่วาระต่อไปค่ะ 
กรรมการและเลขานุการฯ    
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง -  ขอบคุณมากครับ  เรื่องต่อไปที่ผมจะแจง้ใหทุ้กคนทราบ  เกี่ยวกับการด าเนิน 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ  
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  - ล าดับต่อไปก่อนที่จะจัดท าร่างแผนพัฒนา  ผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจง 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ  รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕)  ในครั้งนี้ว่ามี ข้ันตอน ขบวนการอย่างไรในการด าเนินการให้กับ
คณะกรรมการทราบขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ช้ีแจงครับ   

 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ - เรียน...ท่านประธานกรรมการ  ท่านคณะกรรมการทกุท่าน  ดิฉัน...นางสาว  
ผู้ช่วยเลขนุการฯ สาวฝน  กฤษฎาการภิญโญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ

การ  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  มีหน้าที่เพื่อช่วยปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ค้าตามที่เห็นสมควร  และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ขอช้ีแจงและ
อธิบายเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มี
รายละเอียดต่างๆ  ดังนี้   

 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

๑.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
๓.  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔.  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘   
     เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๖.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
๗.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   
     เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     
๘.  หนังสือกรมส่งแสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗  ลงวันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐   
     เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
     ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุดที่ ๑   
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๙.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
     เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม๒๕๖๑   
      เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๑๑. หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๗๐๗๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
      เรื่อง ตอบข้อหารอืเกี่ยวกบัการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมูบ่้านเพือ่ 
      จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๑๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่อง ซกัซ้อมแนวทาง 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
      จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๑๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถ่ิน  
 

นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ  หรือขอดู ขอส าเนา และ 
ผู้ช่วยเลขนุการฯ สอบถามได้เพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ฯ หรือที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองค้า  ซึ่งตัง้อยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
 

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  

ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีข้ันตอนตามด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี ้

 

ตามที่กระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้
บังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ก าหนด
แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ที่ประกาศใช้แล้วนั้นหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว   
มีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามหนังสือที่กล่าว
มานั้น   

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการด าเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มี
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
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จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 
๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑.  ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑   

 
๒. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๒.๑  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

๒.๒  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ใช้รูปแบบตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบกับทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๒.๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓   

๒.๔  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินให้จัดท าเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ที่ดินแปละสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๕  โครงการรายจ่ายตามแผนงานทีเ่ปน็รายจา่ยประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวด
ค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวกค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ 
เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 



~ ๘ ~ 

 

๓.  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู้การปฏิบัติ 
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ินน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๔.  การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) แล้วเสร็จ 

 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  จึงขอให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมีขั้นตอนการทบทวนดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถ่ิน 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ิน  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

 การบรรจุรายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุน และครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 

๑. โครงการพัฒนา   
โครงการพัฒนา หมายถึง  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔  โดยมีวิธีการบรรจุ
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ดังนี้  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๙ ~ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของแผนพฒันา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึง่มลีักษณะทีจ่ะใหท้้องถ่ินมคีวามมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นทอ้งถ่ินที่พฒันาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลกัส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

 
 



~ ๑๐ ~ 

 

๒.  เงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน  หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งงบประมาณอุดหนุน  ให้แก่
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามกฎหมาย  โดยพิจารณาและถือปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖  
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม  
หรือเงินกู้   

ในการพิจารณาบรรจุโครงการเงินอุดหนุน  ให้พิจารณาโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๕  หน้า  ๑๙  ประกอบ  ดังนี้  
   โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน นั้นต้อง   

-  ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุน
ต้องได้รับประโยชน์ จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและ
ทางอ้อมด้วย   

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการที่ขอรับอุดหนุนหรือ
อุดหนุนให้ว่า มีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร   
 

๓.  กรณีครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ าย 
ดังต่อไปนี้  

(๑)  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(๒)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐  บาท  
(๓)  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
   (๔)  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

(๕)  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
อ้างตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีครุภัณฑ์ ที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมายเหตุ  :   ๑.  แผนงาน  ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน   แผนงานสังคม
สงเคราะห์ เป็นต้น   



~ ๑๑ ~ 

 

         ๒.  หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามช่ือที่ปรากฏตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น   
         ๓.  ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามช่ือที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์   ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นต้น 

๔.  วัตถุประสงค์ ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการท าอะไร ซึ่งจะส่งผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นต้น   
๕.  เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือ

คุณลักษณะที่จ าเป็น  เป็นต้น   
 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  ตามที่ดิฉันได้ช้ีแจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม 
ผู้ช่วยเลขนุการฯ เชิญค่ะ 
คระกรรมการ   -  ทราบและไม่มี 
นางอ าไพร วงศ์เงินยวง -  ตามที่ผู้ช่วยเลขาได้ช้ีแจงให้ทุกคนทราบ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยล าดับ 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ  ต่อไปขอเชิญเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขอเชิญค่ะ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  -  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามที่ผมได 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ  มอบหมายทางเลขานุการเป็นผู้ประสานงานต่างที่เกี่ยวข้องขอเชิญได้ช้ีแจง 

รายละเอียดต่างๆ ให้คณะกรรมการได้ทราบขอเชิญครับ 
นางลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ -  ในรายละเอียดข้อมูลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาที่คณะกรรมการจะต้อง 
กรรการและเลขานุการฯ  พิจารณาในฐานะที่ดิฉันได้ท าหน้าที่ท่านประธานกรรมการสนับสนุนได้ 

มอบหมายให้ผู้ ช่วยเลขานุการรวบรวมข้อมูล ตามระเบียบ  กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และไดส้ง่ให้คณะกรรมการที่จะต้องจัดท าในวันนี้  
ในข้ันตอนการรวบรวมนั้นทางผู้ช่วยเลขานุการ  ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดในการจัดท าร่าง  มีขั้นตอน  ดังนี ้    

๑.  รวบรวมข้อมูลจากประชาคมท้องถ่ิน (ระดับต าบล)  ที่ได้ประชุม 
ไปเมื่อที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   

๒.  รวบรวมข้อมูลของส านัก/กองต่าง  ที่หั วหน้าส านักและ
ผู้อ านวยการกองได้เสนอเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

๓.  จัดพิมพ์รายละเอียดข้อมูลตามเค้าโครงของแผนพัฒนาถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ที่ก าหนดเอาไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  -  ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้อธิบายให้คณะกรรมการทกุท่านได้รับทราบ  มีท่าน 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ  ใดสงสัยหรอืจะสอบถามอะไรเพิม่หรือหรือไม่ขอเชิญครบั    
คณะกรรมการ   -  รับทราบและไม่ม ี
 
 



~ ๑๒ ~ 

 

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  -  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปผลขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการได้ชีแจงรายละเอียดข้อมูล 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ร่างแผนพัฒนาพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้คณะกรรมการได้

พิจารณาขอเชิญครับ 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  รายละเอียดข้อมลูร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
 

ส่วนท่ี  ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   

- โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
-  ด้านการคลังท้องถ่ิน 
-  บทบาท/การมสี่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมอืงและการบรหิาร 

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

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง   
2.2 การเลือกตัง้   

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  การสังคมสังเคราะห ์

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
        5.1  การคมนาคมขนส่ง 

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
5.2  การไฟฟ้า 
๕.๓  การประปา 
5.4  โทรศัพท ์
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง วัสดุ  และครุภัณฑ์ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 
6.2  การประมง 
6.3  การปศุสัตว์ 
6.4  การบรกิาร 
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6.5  การท่องเที่ยว 
6.6 อุตสาหกรรม 
6.7  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 
6.8  แรงงาน 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๗.1  การนับถือศาสนา       
๗.2  ประเพณีและงานประจ าป ี
๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลกึ 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.๑  น้ า   
9.๒  ป่าไม้   
9.๓  ภูเขา   
9.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ส่วนท่ี  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

วิสัยทัศน์“ประเทศมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
• ประตูเศรษฐกิจการค้าการลงทุน/ท่องเที่ยว ตอนล่าง  
• พัฒนาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  
• พัฒนาแหล่งน้ าระบบบริหารจัดการน้ า 
 

3 แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
        การบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการเพื่อการพฒันาจงัหวัดศรีสะเกษ ทิศทางการพฒันาศรีสะเกษ  
ผลจากการจัดประชุมประชาคมจังหวัดศรีสะเกษหลายครั้ง ได้สรุปกรอบแนวความคิดรวบยอดว่า จังหวัดศรสีะเกษ 
เป็นจงัหวัดทีม่ีพื้นฐานอาชีพเดมิเป็นเกษตรกรรม มรีายได้สว่นใหญ่มาจากเกษตรกรรม ทางจังหวัดจงึเน้นทิศทาง 
ของจังหวัดไปสูก่ารผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ โดยยึดวิถีศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมที่มจีิต 
วิญญาณในการเอื้อเฟือ้และใสใจดูแลผู้อื่น ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางที่ตรงกบัวิถีศรีสะเกษเดมิ ที่ใส่ใจถึง 
ผู้อื่นในการผลิต และจงัหวัดศรสีะเกษยังเป็นเมืองวัฒนธรรมโบราณทีม่ีอารยธรรมมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นการ 
พัฒนาของจังหวัดจึงมจีุดเน้นความสมดลุของใช้วิถีชีวิตและการเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิโดยได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์(Vision) 
“ต าบลน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี  สืบสาน

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3 พันธกิจ 
 1.   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกในการสัญจร 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพแบบเกษตรอินทรีย์ 
 3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชน 

 2.4 เป้าประสงค์ 
  1.เพื่อให้ต าบลหนองครกเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานคลอบคุมทั่วถึง 
  2.ประชาชนในต าบลมีฐานรากที่เข้มแข็งพึ่งตนเองและแข่งขันได้อย่างยังยืน 
  3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4.ประชาชนในต าบลส านึกรักในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  5.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  6.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
  7.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
  8.การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 2.5 ตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
  2.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  3.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และคงไว้ให้รุ่นลูกหลาน

สืบทอดต่อไป 
  4.ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  5.ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
  6.สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ 
  7.ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรเพิ่มข้ึน 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.การได้รับบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
  3.การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเอง 
  4.การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
  5.การศึกษาดี มีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

6.การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  7.การอนุรักศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  8.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  10.การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2.ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.พัฒนาโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4.ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  5.สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  6.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬา 
  7.การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถ่ิน 

8.สร้างความเข้มแข็งแก่สถานบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหาทาง  สังคม
   
9.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  10.การพัฒนาคุณภาพการให้บริหารแก่ประชาชน 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ามีจุดเด่น คือ 
 1.  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน 
 2.  มีเส้นทางสัญจรสะดวกสบาย 
 3.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 4.  มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่พร้อมพัฒนาข้อมูล 
 5.  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และหลากหลายอาชีพ 
 6.  มีการบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วน 

7.  มีพื้นที่ในการท าการเกษตรมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิ   
ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มีพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ 

จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ดังนี้  
“เมืองน่าอยู่  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า สาธารณูปโภคท่ัวถึง มุ่งสู่สากล” 
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ส่วนท่ี  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

    
๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๑) 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน                     

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
     48  

     
9,589,000       40     13,569,600       35  

   
12,367,000       29       8,075,100       33     11,925,080  

รวม      48     9,589,000       40   13,569,600       35   12,367,000       29     8,075,100       33   11,925,080  

2)  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและการแก้ไข                     

ปญัหาความยากจน                      

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        4         310,000         4         310,000         4         310,000         4         310,000         4         310,000  

  2.2 แผนงานการเกษตร        8         445,000         8         445,000         7         435,000         7         435,000         7         435,000  

รวม      12        755,000       12        755,000       11        745,000       11        745,000       11        745,000  

3)  ยุทธศาสตร์ดา้นด้านสงัคมและคุณภาพชีวติ                     

  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์        5         170,000       17         370,000       16         340,000       16         340,000       16         340,000  

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     10  

     
1,330,000       11       1,330,000       11  

     
1,330,000       11       1,330,000       11       1,330,000  

  3.3 แผนงานสาธารณสุข        7         250,000       15         390,000       15         390,000       15         390,000       15         390,000  

  3.4 แผนงานการศึกษา 
     25  

     
2,522,560       28       3,330,900       30  

     
3,150,900       25       2,925,900       25       2,925,900  

  3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        9         770,000         7         579,000         7         670,000         7         670,000         7         670,000  

  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        9           80,000       10         105,000         9           85,000         9           85,000         9           85,000  

รวม      65     5,122,560       88     6,104,900       88     5,965,900       83     5,740,900       83     5,740,900  
 



~ ๑๗ ~ 

 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี                     

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        9         243,000         7         180,000         7         180,000         7         180,000         7         180,000  

  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     24  

     
7,538,000       22       9,740,000       13       1,690,000       14       1,690,000       13       1,120,000  

  4.3 แผนงานงบกลาง        8  
     
4,240,000         8       4,240,000         6       7,700,000         6       7,700,000         6       7,700,000  

  4.4 แผนงานเคหะชุมชน       -                    -           1         250,000         1         250,000        -                    -          -                    -    

รวม      41  
  
12,021,000       38   14,410,000       27     9,820,000       27     9,570,000       26     9,000,000  

5) ยุทธศาสตร์ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ                     

และสิ่งแวดล้อม                      

  5.1 แผนงานการเกษตร      10         890,000       14       1,770,000       11       1,330,000       12       1,530,000         7         330,000  

  5.2 แผนงานสาธารณสุข         4         105,000         3         130,000         4         170,000         4           40,000         2           40,000  

รวม      14        995,000       17     1,900,000       15     1,500,000       16     1,570,000         9        370,000  

รวมทั้งสิ้น    180   28,482,560     195   36,739,500     176   30,397,900     166   25,701,000     162   27,780,980  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

 

๒.๒  บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ   

แผนงาน 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 57,400,000 14 57,900,000 14 57,900,000 14 57,900,000 9 32,616,000 64 263,716,000 

รวมทั้งสิ้น 13 57,400,000 14 57,900,000 14 57,90,000 14 57,900,000 9 32,616,000 64 263,716,000 

 
 
 
๒.๓  บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

รวม  25  รายการ  460,900 470,900 88,500 -  
 
 

 
 
 
 
 

๒.  รายละเอียด... 
 
 

 



~ ๑๙ ~ 

 

๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)  (รายละเอียดตามข้อมูลรายละเอียดร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

 รายละเอียดโครงการพัฒนาในแบบ ผ. ๐๒ เป็นบัญชีโครงการพัฒนา  ที่ประกอบไปด้วย 
โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ  ตัวช้ีวัด (KPI)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดยโครงการจะบรรจุลงในแบบและแยกตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ อปท. แนวทางการพัฒนา  แผนงาน  และงาน   
 

๓.  รายละเอียดโครงการท่ีเกินศักยภาพ (แบบ ผ. ๐๒/๑) (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

   

รายละเอียดโครงการที่ เกินศักยภาพในแบบ ผ. ๐๒/๑ เป็นบัญชีโครงการที่ เกินศักยภาพ  
ประกอบไปด้วย โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ  ตัวช้ีวัด (KPI)  ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดยโครงการจะบรรจุลงในแบบและแยกตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ อปท. แนวทางการพัฒนา  แผนงาน  และงาน   

  
๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓) (รายละเอียดตามร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

รายละเอียดครุภัณฑ์ในแบบ ผ. ๐๓  เป็นบัญชีครุภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้วย แผนงาน  หมวด
ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  

            
ส่วนท่ี  ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
 
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

-  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

-  แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปรมิาณ (Quantity) 

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

(๒.๑)  ข้อสังเกต   
(๒.๒)  ข้อเสนอแนะ   
(๒.๓)  ผลจากการพฒันา   



~ ๒๐ ~ 

 

นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  ตามที่ดิฉันได้อธิบายช้ีแจงรายละเอียดในร่างแผนพัฒนามีท่านใดสงสัยจะ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   สอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  -  ตามที่ทางผู้ช่วยเลขา  ได้อธิบายช้ีแจงรายละเอียดข้อมูลในการจัดท าร่าง 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ผมขอเชิญทางหัวหน้าส านักและ

ผู้อ านวยการกองทุกกองได้พิจารณาและรับรองข้อมูลที่ตนเองได้เสนอเพื่อ
จัดท าร่างแผนดังกล่าวด้วย  ขอเชิญคะ   

นางลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ -  ดิฉัน...กรรมการและเลขานุการ  ในฐานะหัวหน้าส านักปลัด ขอรับรอง 
กรรมการและเลขานุการฯ  ข้อมูลตามที่ผู้ช่วยเลขานุการได้รวบรวมจากข้อมูลของส านักงานปลัดที่ดิฉัน 

ได้เสนอ เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ค่ะ   
นางไพรวรรณ  แซ่อึ้ง    -  ดิฉัน...ไพรวรรณ  แซ่อึ้ง  กรรมการสนับสนุน  ในฐานะผู้อ านวยการกอง 
กรรมการฯ คลัง ขอรับรองข้อมูลตามที่ผู้ช่วยเลขานุการได้รวบรวมจากข้อมูลของกองคลังที่

ดิฉัน ได้เสนอ เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ค่ะ   
นายสีหโยธิน แก่นดี    -  กระผม...นายสีหโยธิน แก่นดี  กรรมการสนับสนุน  ในฐานะผู้อ านวยการ 
กรรมการฯ กองช่าง ขอรับรองข้อมูลตามที่ผู้ช่วยเลขานุการได้รวบรวมจากข้อมูลของกอง

ช่างที่ดิฉันได้เสนอ เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ค่ะ   

นางนัยนา  พวงจันทร์  -  ดิฉัน...นางนัยนา  พวงจันทร์  กรรมการสนับสนุน  ในฐานะ 
กรรมการฯ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ขอรับรองข้อมูลตามที่ผู้ช่วยเลขานุการได้รวบรวม

จากข้อมูลของกองการศึกษาที่ดิฉันได้เสนอ เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ค่ะ   

นางวรลักษณ์  กัณหาบุตร  -  ดิฉัน...วรลักษณ์  กัณหาบุตร กรรมการสนับสนุน  ในฐานะ 
กรรมการฯ ผู้อ านวยการกองการสวัสดิการสงัคม  ขอรับรองข้อมูลตามที่ผู้ช่วยเลขานุการได้

รวบรวมจากข้อมูลของกองการศึกษาที่ดิฉันได้เสนอ เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ค่ะ   

 
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  - มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ 
คณะกรรมการ   -  รับทราบและไม่มี 
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  - ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน เห็นชอบข้อมูลรายละเอียด 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ  ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับนี้ ขอเชิญครับ 
คณะกรรมการ - พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบข้อมูลรายละเอียดร่างแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  -  ล าดับตอ่ไปก็จะได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าพิจารณาต่อไป 
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  -  ในวาระอื่นๆ นี้มีท่านใดจะช้ีแจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ 
 
 

ปิดประชุม……… 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑6.30 น. 
 
 
 
  

(ลงช่ือ)   ลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ ผู้จดรายงานการประชุม  
        (นางลัดดาวัลย์    กฤษฎาการภิญโญ)   
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                  

       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
(ลงช่ือ)       นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง ผู้รบัรองรายงานการประชุม  

                      (นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง) 
                          ปลัดองค์การบรกิารส่วนต าบลหนองค้า   

                         ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
 
 


