
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
(เวลา  09.๐๐ – 12.00 น.) 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    

ต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔5917108 



~ ๒ ~ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 
วันศุกร์ท่ี  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  09.00-12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   
************************* 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๑2  คน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมงคล  แซ่ซือ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองค้า 

มงคล  แซ่ซือ ประธานกรรมการ 

2 นายสะออน   สุทธิสนธ์ รองนายก อบต.หนองค้า สะออน   สุทธิสนธ์ กรรมการ 

3 นายสมภาร  หันแถลง สมาชิกสภา อบต. ม.5 สมภาร  หันแถลง กรรมการ 

4 นายโยธิน   นามฤทธ์ิ สมาชิกสภา อบต. ม.4 โยธิน   นามฤทธ์ิ กรรมการ 

5 นายตุ๋ย   รุ่งแสง สมาชิกสภา อบต. ม.1 ตุ๋ย   รุ่งแสง กรรมการ 

6 นายต๋ัง     สุขสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั๋ง     สุขสงวน กรรมการ 

7 นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง ผู้แทนภาคราชการ ฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง กรรมการ 

8 นายวรัญญู  จันทร์ลออ ผู้แทนภาคราชการ วรัญญู  จันทร์ลออ กรรมการ 

9 นายประจักษ์   หันแถลง ผู้แทนประชาคม ประจักษ์   หันแถลง กรรมการ 

10 นายณรงค์  เกษกร ผู้แทนประชาคม ณรงค์  เกษกร กรรมการ 

11 นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง ปลัด อบต. อ าไพร  วงศ์เงินยวง กรรมการ 

12 นายจิรฐา   ปิยะวงษ์ หัวหน้าส านักงานปลัด จิรฐา   ปิยะวงษ์ กรรมการเลขานุการ 

13 
นางลัดดาวัลย์   กฤษฎาการ

ภิญโญ 
นักวิเคราะห์ฯ นางลัดดาวัลย์  กฤษฎา

การภิญโญ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   5   คน  (ติดภารกิจ) 

1 นายวิไลย์  ผ้าน  าฝน รองนายก อบต.หนองค้า 

2 นายอัมพร   สุคตะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 นายสิทธ์ิ   รุ่งแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 นายส าราญ   สมบูรณ์ ผู้แทนภาคราชการ 

5 นายทักษิณ   ค าโพธ์ิ ผู้แทนประชาคม 

 
เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

นายมงคล  แซ่ซือ -  สวัสดี...คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าทุกท่าน  
ประธานกรรมการฯ ผมนายมงคล  แซ่ซือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าประธาน

กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ผมขอขอบคุณมากที่
คณะกรรมการทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี   เป็นการประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อที่
ประชุมพร้อมแล้ว  ผม...ขอเปิดการประชุมประชาคมท้องถ่ิน (ระดับต าบล)      
ณ  บัดนี     

 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายมงคล  แซ่ซือ -  ก่อนที่จะได้มีการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา  ผมขอเชิญฝ่ายเลขานุการ 
ประธานกรรมการฯ ได้อธิบายหลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕)  และการแต่งตั งคณะกรรมการรวมทั งอ านาจหน้าที่ใหค้ณะกรรมการ
ทุกคนได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง   เรียน...ท่านประธานที่เคารพ  คณะกรรมการทุกท่าน  ดิฉัน...นางอ าไพร   
กรรมการ วงศ์เงินยวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ตามที่ท่านนายกได้
กล่าวให้ทุกท่านทราบ  ผมขออธิบายและชี แจงให้ทุกคนทราบดังนี ครับ 

หลักการและเหตุผล 
ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง    -  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
กรรมการ ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี  (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
จัดซื อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ทั งนี   ให้ เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข 

เพิ่มเตมิถึง... 
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 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั น  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 าดับขั นตอนและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

 

ดังนั น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โดยคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  จึงไดจ้ัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน (ระดับต าบล)
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูล
พื นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขึ น   เมื่อวันที่  7  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้าที่ผ่านมานั น  โดยได้สรุปรายงานการประชุม
ประชาคมเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา เพื่อใช้ในการประกอบ
พิจารณาร่างแผนพัฒนา  และคณะกรรมการสนับสนุน  ในการประกอบการ
จั ดท า ร่ า งแผนพัฒนา  ตาม เอกสารที่ เ อกสารที่ ส่ ง ให้ แล้ วนั น  ทั ง นี   
คณะกรรมการสนับสนุน  ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้เสนอร่างแผนดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  เมื่อ วันที่  ๖  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนามีก าหนดประชุมพิจารณาร่าง
แผนในวัน ศุกร์ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า แห่งนี    

นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง    -  หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
กรรมการ   ๒๕๖๕)  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มอะไรหรือไม่ค่ะ  
คณะกรรมการ   -  รับทราบและไม่มี 
 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๕  ดังน้ี 

(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 
(ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี

ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (ข)  ภารกิจถ่ายโอน... 
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(ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

(ง)  กรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

(จ)  นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
(ฉ)  แผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค านึงถึง
สถานะทางการคลังของท้องถ่ิน และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท า
ร่างแผนพัฒนา 

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  น าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๐  ดังน้ี 

(๓)  พิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ินและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานข้อ  ๑๙ (๒)   
(๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(๖)  แต่งตั งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗)  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านใน

การรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

๓.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๗  ดังน้ี 

 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่เพื่อน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

   (๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
๔.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๙  ดังน้ี 
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

๕.  ตามระเบียบ... 
 



~ ๖ ~ 

 

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

ข้อ ๒๒  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ที่เพิ่มเติม  

ข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๖.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖  ดังน้ี 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั งนี ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

๗.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ ดังน้ี 

(๕) รับทราบรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ 
 

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั งปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมปีัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตหิน้าที่ให้
ด าเนินการประชุมกรรมการเพือ่พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป       

 

  
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง    -  การแต่งตั งคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ที่ผมได้ชี แจงให้ทราบนั น 
กรรมการ   มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มอะไรหรือไม่  
คณะกรรมการ   -  รับทราบและไม่มี 
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง    -  ถ้ามีขอเชิญท่านนายกได้เข้าสู่วาระต่อไปค่ะ 
กรรมการ    
นายมงคล แซ่ซือ -  ขอบคุณมากครับ  เรื่องต่อไปที่ผมจะแจง้ใหทุ้กคนทราบ  เกี่ยวกับการด าเนิน 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ งานของ อบต.หนองค้า  ขอเรียนให้ทุกคนทราบว่า อบต.หนองค้า มีการ

ด าเนินงาน มีโครงการ มีกิจกรรม ที่จะต้องด าเนินการอยู่หลายโครงการ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของงานโครงสร้างพื นฐานถนน ท่อระบายน  า งานแข่งขันกีฬาด้าน
ยาเสพติด โรงเรียนผู้สูงอายุ โรคพิษสุนัขบ้า และอีกหลายๆ งาน ทาง อบต. ก็
จะเร่งด าเนินการ  ขยะมูลฝอยก็จะเก็บให้ต่อเนื่องครับ ซึ่งการด าเนินงานต่างๆ 
ของ อบต. ก็ต้องขอความร่วมมือกับชาวบ้านทุกๆ คนช่วยกันกิจกรรมต่างๆ ที่
ทาง อบต. จัดก็ขอเชิญมาร่วม มีปัญหาอะไรก็ขอให้เสนอได้ พูดคุยกันได้ เราอยู่
กันแบบพี่น้อง ผมในฐานะผู้น าจะพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต าบล
หนองค้าเป็นส าคัญครับ 

คณะกรรมการ - รับทราบ 
 
นายมงคล  แซ่ซือ - ล าดับต่อไปก่อนที่จะพิจารณาร่างแผน  ผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี แจง 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ  รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕)  ในครั งนี ว่าว่ามีขั นตอน ขบวนการอย่างไรในการด าเนินการให้กับที่
ประชุมทราบขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ชี แจงครับ   

 
 



~ ๗ ~ 

 

นางลัดดาวัลย ์ กฤษฎาการภิญโญ - เรียน...ท่านประธานกรรมการ  ท่านคณะกรรมการทกุท่าน  ดิฉัน...นางสาว  
นักวิเคราะห์ฯ   สาวฝน  กฤษฎาการภิญโญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ

การ  ได้รับแต่งตั งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า  มีหน้าที่เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้าตามที่เห็นสมควร  และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ตามที่ท่านนายกท่านปลัดได้ชี แจงให้ทุกท่านทราบไปแล้วนั น ในเรื่องเกี่ยวกับ
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีรายละเอียดต่างๆ  
ดังนี    

 
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   
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  
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 

นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ  หรือขอดู ขอส าเนา และ 
นักวิเคราะห์ฯ   สอบถามได้เพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ฯ หรือที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองค้า  ซึ่งตั งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
 

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  

ขั นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีขั นตอนตามด 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  ที่ประกาศใช้แล้วนั นหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว   
มีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามหนังสือที่กล่าว
มานั น   

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการด าเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาห้าปี ดังนั น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มี
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 
๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี  

๑.  ขั นตอนการ... 
๑.  ขั นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 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   

 
 



~ ๙ ~ 

 

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 าบลทั งนี การจัดท 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  ประกอบกับทั งนี ให้ด 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 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

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 

 

ทั งนี  เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  จึงขอให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมีขั นตอนการทบทวนดังนี  

 



~ ๑๐ ~ 

 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูล
พื นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 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 ดังนี  
 

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  ดังนี   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   
 

 ประเด็นการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๑ ~ 

 

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 าหนดตัวชี วัด 
(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
ผลิตสินค้าไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึ น รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของแผนพฒันา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกันได้ นอกจากนี 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดขึ นเป็นปัจจุบัน 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด 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 าหนดตัวชี วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๒.  เงินอุดหนุน... 



~ ๑๒ ~ 

 

๒.  เงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน  หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั งงบประมาณอุดหนุน  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  ทั งนี   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  และตั งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
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  ดังนี   
   โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน นั นต้อง   

-  ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุน
ต้องได้รับประโยชน์ จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและ
ทางอ้อมด้วย   

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการที่ขอรับอุดหนุนหรือ
อุดหนุนให้ว่า มีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร   
 

๓.  กรณีครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั น รวมถึงรายจ่าย 
ดังต่อไปนี   

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

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
   (๔)  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

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

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

หมายเหตุ... 



~ ๑๓ ~ 

 

หมายเหตุ  :   ๑.  แผนงาน  ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน   แผนงานสังคม
สงเคราะห์ เป็นต้น   
         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 จ้านวน สถานที่ตั ง ขนาด ปริมาณหรือ

คุณลักษณะที่จ าเป็น  เป็นต้น   
 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  ตามที่ดิฉันได้ชี แจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม 
นักวิเคราะห์ฯ   เชิญค่ะ 
คระกรรมการ   -  รับทราบและไม่มี 
นายมงคล  แซ่ซือ -  ตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี แจงให้ทุกคนทราบหากถ้าไม่มีท่านใดสงสับล าดับ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ  ต่อไปขอเชิญเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขอเชิญครับ 
   
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 

นายมงคล  แซ่ซือ -  ล าดับต่อไปเป็นการพจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ   
นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง  -  ในรายละเอียดร่างแผนที่คณะกรรการจะต้องพิจารณาในฐานะที่ดิฉันได้ท า 
กรรมการ    หน้าที่ประธานสนับสนุนคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองค้า  ได้ด าเนินการจัดท าร่วมกับกรรมการสนับสนุนตามระเบยีบ  
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ และได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
พิจารณาในวันนี  ในขั นตอนการจัดท านั นผมขอเชิญผู้ ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนา ที่ได้ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สนับสนุนได้ชี แจงให้คณะกรรมการทราบรายละเอียดขั นตอนการจัดท า ขอเชิญ
ครับ 

นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  เรียน...ท่านประธานคณะกรรมการ  ท่านกรรมการทุกท่าน  ดิฉัน...นาง 
ผู้ช่วยเลขนุการ ลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้ช่วยเลขนุการ

คณะกรรมการพัฒนา  ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนได้ด าเนินการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนา  ซึ่งมีขั นตอนการจัดท าดังนี  
-  คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากประชาคมท้องถ่ินมาประกอบการจัดท าตาม 
โดยได้ให้ผู้อ านวยการกองแต่ละกองพิจารณาข้อมูลจากประชาคมท้องถ่ิน 

รวมทั งแต่... 
 



~ ๑๔ ~ 

 

รวมทั งแต่ละกองก็ได้น าข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ภาค  ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  นโยบายผู้บริหาร อปท.  ยุทธศาสตร์ 
อปท.  ภารกิจต่างๆ ที่ อปท.ต้องด าเนินการ  รวบรวมมาพิจารณาร่วมกัน
ด าเนินการจัดท า  รายละเอียดข้อมูลขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
ชี แจงให้ทุกคนได้ทราบค่ะ 

    -   แนวทางในการพิจารณาด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  
 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ได้น าแนวทางจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 

มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  มาพิจารณาในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา  ดังนี  

 
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
(๒) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ นต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 
(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การสง่เสรมิ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื นทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อสิ่งแวดลอ้มและการ
พัฒนา 
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 



~ ๑๕ ~ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแตล่ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถ่ิน ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 
สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 
แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีจ่ะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการใหบ้รรลุวิสัยทัศน์นั น 
เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ทีจ่ะเกิดขึ น มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื นที่จรงิ ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

แนวทางการ... 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 

แนวทางการพิจารณาโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเปน็ไปตามที่
ตั งเป้าหมายเอาไว้หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลกั
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพฒันาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนด
ไว้ 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พื นที่นั นๆ ตรงตอ่ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิง่ของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มพีิ นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลกัประชารัฐ 



~ ๑๗ ~ 

 

 
 
 
 

ประเด็นการ... 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีก่ าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกบัหลักการและเหตผุล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ มีความเปน็ไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลกั ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
โครงการมีความสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพฒันา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปี
ที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา 
(๑) การยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่สร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล  าทางสังคม (๔) การรองรับ
การเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 



~ ๑๘ ~ 

 

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 าหนดตัวชี วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึ น รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของแผนพฒันา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกันได้ นอกจากนี 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดขึ นเป็นปัจจุบัน 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด 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 าหนดตัวชี วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

นายมงคล แซ่ซอื  -  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบ  มีท่าน 
ประธานกรรมการฯ   ใดสงสัยหรอืจะสอบถามอะไรเพิม่หรือหรือไม่ขอเชิญครบั    



~ ๑๙ ~ 

 

คณะกรรมการ   -  ไม่มี 
นายมงคล แซ่ซอื   -  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปผลขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ชีแจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนา 
ประธานคณะกรรมการฯ  พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้คระกรรมการได้พจิารณาขอเชิญครับ 
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  รายละเอียดร่างแผนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
นักวิเคราะห์ฯ    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มีรายละเอียด  ดังนี  
     ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบไปด้วย 

 
ส่วนท่ี  ๑ 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 
 
๑.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   
- โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
-  ด้านการคลังท้องถ่ิน 
-  บทบาท/การมสี่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมอืงและการบรหิาร 

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

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง   
2.2 การเลือกตั ง   

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  โทรศัพท์... 
5.4  โทรศัพท ์
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง วัสดุ  และครุภัณฑ์ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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6.1  การเกษตร 
6.2  การประมง 
6.3  การปศุสัตว์ 
6.4  การบรกิาร 
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  สินค้าพื นเมืองและของที่ระลกึ 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.๑  น  า   
9.๒  ป่าไม้   
9.๓  ภูเขา   
9.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ส่วนท่ี  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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  
• พัฒนาแหล่งน  าระบบบริหารจัดการน  า 
 

3 แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
        การบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการเพื่อการพฒันาจงัหวัดศรีสะเกษ ทิศทางการพฒันาศรีสะเกษ  
ผลจากการจัดประชุมประชาคมจังหวัดศรีสะเกษหลายครั ง ได้สรุปกรอบแนวความคิดรวบยอดว่า จังหวัดศรสีะเกษ 
เป็นจงัหวัดทีม่ีพื นฐานอาชีพเดมิเป็นเกษตรกรรม มรีายได้สว่นใหญ่มาจากเกษตรกรรม ทางจังหวัดจงึเน้นทิศทาง 
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ของจังหวัดไปสูก่ารผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ โดยยึดวิถีศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมที่มจีิต 
วิญญาณในการเอื อเฟือ้และใสใจดูแลผู้อื่น ดังนั นเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางที่ตรงกบัวิถีศรีสะเกษเดมิ ที่ใส่ใจถึง 
ผู้อื่นในการผลิต และจงัหวัดศรสีะเกษยังเป็นเมืองวัฒนธรรมโบราณทีม่ีอารยธรรมมาตั งแต่โบราณ ดังนั นการ 
พัฒนาของจังหวัดจึงมจีุดเน้นความสมดลุของใช้วิถีชีวิตและการเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิโดยได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

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

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3 พันธกิจ 
 1.   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้มีความสะดวกในการสัญจร 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพแบบเกษตรอินทรีย์ 
 3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชน 

 2.4 เป้าประสงค์ 
  1.เพื่อให้ต าบลหนองค้าเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั นพื นฐานคลอบคุมทั่วถึง 
  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  
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 2.5 ตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน 
  2.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลดีขึ นอย่างต่อเนื่อง 
  3.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และคงไว้ให้รุ่นลูกหลาน

สืบทอดต่อไป 
  4.ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  5.ประชาชนมีน  าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
  6.สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ 
  7.ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรเพิ่มขึ น 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.การได้รับบริการพื นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
  3.การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี ยงชีพและพึ่งตนเอง 
  4.การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
  5.การศึกษาดี มีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

6.การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  7.การอนุรักศิลปะ 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 
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7.  มีพื นที่ในการท าการเกษตรมาก โดยเฉพาะพื นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิ   
ฉะนั น ด้วยสภาพพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มีพื นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ 

จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ดังนี   
“เมืองน่าอยู่  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า สาธารณูปโภคท่ัวถึง มุ่งสู่สากล” 

 
2.8  แผนงาน 

  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 

2.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   
มีความสอดคล้องกบั  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

3.  การวิเคราะห์... 
3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- จุดอ่อน  (W : Weakness)  
- โอกาส  (O : Opportunity)   
- อุปสรรค  (T : Threat)   

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 

 

 
ส่วนท่ี  ๓...



~ ๒๕ ~ 

 

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  
 



~ ๒๖ ~ 

 

  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) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ี                     

  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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๗ ~ 

 

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... 
 
 

 



~ ๒๘ ~ 

 

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

 รายละเอียดโครงการพัฒนาในแบบ ผ. ๐๒ เป็นบัญชีโครงการพัฒนา  ที่ประกอบไปด้วย โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ  ตัวชี วัด (KPI)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก  โดยโครงการจะบรรจุลงในแบบและแยกตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์  อปท. 
แนวทางการพัฒนา  แผนงาน  และงาน   
 

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

   

รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพในแบบ ผ. ๐๒/๑ เป็นบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ  ประกอบไปด้วย 
โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณ  ตัวชี วัด (KPI)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  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  หมวดประเภท
 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  

            
ส่วนท่ี  ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
 
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

-  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  แนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

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

-  แนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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   



~ ๒๙ ~ 

 

   
นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ -  ตามที่ดิฉันได้อธิบายชี แจงรายละเอียดในร่างแผนพัฒนามีท่านใดสงสัยจะ 
นักวิเคราะห์ฯ   สอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
นายมงคล  แซ่ซือ -  ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ อบต. ได้อธิบายชี แจงรายละเอียดในร่างแผนพัฒนา 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ไปแล้วนั นมีท่านใดจะสอบถามหรือจะแสดง

ความคิดเห็นอะไรหรือไม่ขอเชิญครับ 
คณะกรรมการ -  รับทราบ 
นายตุ๋ย  รุ่งแสง   - สวัสดี...ท่านประธาน และกรรมการทุกท่าน  ผม...นายตุ๋ย  รุ่งแสง 
กรรมการ สมาชิสภา อบต. หมู่ท่ี 1 บ้านหนองค้า  กรรมการพัฒนา  ตามท่ีผมได้

พิจารณาร่างแผนตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงอธิบายให้ฟัง  ผมมีเรื่องท่ีจะ
สอบถามค่ะ ในแผน ๕ ปีท่ีจัดท าขึ้นน้ี  กรณีท่ีมีความจ าเป็นสามารถท่ีจะ
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ได้หรือไม่  ตามท่ีผมได้รับฟังปัญหาจาก
ประชาชนในหมู่บ้าน ยังมีปัญหาอีกมากท่ีต้องการให้ อบต.ด าเนินการแก้ไข 
 

นายมงคล  แซ่ซือ -  ขอขอบคุณครับ...ในเรื่องของแผนพัฒนานั นกรณีที่ต้องเพิ่มเติม   
ประธานกรรมการฯ เปลี่ยนแปลง แก้ไข  ถ้ามีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็สามารถ

ด าเนินการได้ตามระเบียบครับ  โครงการที่บรรจุในแผน อบต.จะน า
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่มเติม  เงินสะสม  
หรือเงินทุนส ารองจ่าย  และขอรับการสนับสนุนจากอ าเภอ จังหวัด อบจ. หรือ
หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานอื่นๆ ในการด าเนินงาน    ในส่วนโครงการ เกิน
ศักยภาพ  ขุดลอกล าห้วย  ก่อสร้าง  และก่อสร้างถนน คลส. ทางเช่ือมระหว่าง
ต าบล หลายโครงการนั น  ทางผมก็จะพยายามส่งไปขอสนับสนุนจากทาง
อ าเภอ จังหวัด  และขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินครับ  ในส่วนก็วางแผนเอาไว้จะบรรจุในงบประมาณหลาย
โครงการเช่นกันครับ   

คณะกรรมการ   - รับทราบ   
นายมงคล  แซ่ซือ - มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ 
คณะกรรมการ   -  รับทราบและไม่มี 
นายมงคล  แซ่ซือ - ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
คณะกรรมการ   - พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
นายมงคล  แซ่ซือ -  ล าดับต่อไป ในวาระอื่นๆ นี มีท่านใดจะชี แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ 
 

ระเบียบวาระ... 
 
 
 

 



~ ๓๐ ~ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  อ่ืนๆ  
 

นายมงคล  แซ่ซือ -  ในวาระอื่นๆ นี มีท่านใดจะชี แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานกรรมการพฒันาฯ 
คณะกรรมการ   -  ไม่มี 
นายมงคล  แซ่ซือ -  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี  ขอปิดการ 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
 
  

(ลงช่ือ) ลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ    ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 
      (นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ) 

               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                              ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
     

         (ลงช่ือ)              จิรฐา  ปิยะวงษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                 (นางจิรฐา  ปิยะวงษ์)   
                  หัวหน้าส านักปลัด  

                         เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองค้า 
 

(ลงช่ือ)     อ าไพร  วงศ์เงินยวง  ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม  
                      (นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง) 
                          ปลัดองค์การบรกิารส่วนต าบลหนองค้า   

                           กรรมการการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองค้า 
 

(ลงช่ือ)   มงคล  แซ่ซือ  ผู้รบัรองรายงานการประชุม  
                                                          (นายมงคล  แซ่ซือ)   
                                                นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองค้า 
                                      ประธานกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนตลหนองค้า 
 


