
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

โครงการเวทีประชาคมต าบลบ้านร่อม  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

วันพุธที่ ๒๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ล ำดับที่ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑. นายสัมภาษ  อยู่พร้อม  นายก อบต. บ้านร่อม                   สัมภาษ  อยู่พร้อม  
๒. นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต.บ้านร่อม เฉลิมพร อนุโชติ  
๓. นายวิโรจน์ เอ่งฉ้วน รองนายก อบต.บ้านร่อม วิโรจน์ เอ้งฉ้วน  
๔. นายสุรศักดิ์  อ่อนละมูล               ผู้แทนสมาชิก อบต.บ้านร่อม สุรศักดิ์  อ่อนละมูล  
๕. นายประทิน  ชัชวารี ผู้แทนสมาชิก อบต.บ้านร่อม ประทิน  ชัชวารี  
๖. นายสุเทพ  ระษารักษ์                    ผู้แทนสมาชิก อบต.บ้านร่อม สุเทพ ระษารักษ์  
๗. นายเชิด  ระษารักษ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ เชิด  ระษารักษ์  
๘. นายสม  ลิ่มจันทร์               ผู้ทรงคุณวุฒิ สม ลิ่มจันทร์  
9 นายปรีชา  ยุกิจภูติ             ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรีชา  ยุกิจภูติ  

๑๐. นางประภัสสร มะณีพันธ์ ผู้แทนภาคราชการ ประภัสสร มะณีพันธ์  

๑๑. นายประภาส ชาตินันท์ ผู้แทนภาคราชการ ประภาส ชาตินันท์  
๑๒. นางสาวสุรีรัตน์ ตุรงค์เรือง ผู้แทนภาคราชการ สุรีรัตน์ ตุรงค์เรือง  
๑๓. นายสยาม  แจ่มจ ารัส                   ผู้แทนประชาคม สยาม  แจ่มจ ารัส  
๑๔. นางส าเภา  กะมะรินทร์ ผู้แทนประชาคม ส าเภา  กะมะรินทร์  
๑๕. นายเสน่ห์  เอกเกิด                   ผู้แทนประชาคม เสน่ห์  เอกเกิด  
๑๖. นายสะอาด  บุญมี    ปลัด อบต.บ้านร่อม สะอาด  บุญมี  
๑๗. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ           หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ้านร่อม ปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ  
๑๘. นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กนกวรรณ ไกรทอง  
๑๙ นายระเบียบ เอกเกิด  ประธานสภา อบต.บ้านร่อม ระเบียบ เอกเกิด  
๒๐ นายเลิศสิน  กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต.บ้านร่อม เลิศสิน กรรไกรภัย  
๒๑ นายดาวเรือง  ยิ้มน้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ดาวเรือง ยิ้มน้อย  
๒๒ นายส าเริง กะมะรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ส าเริง กะมะรินทร์  
๒๓ นายคงศักดิ์ ส าราญจิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ คงศักดิ์ ส าราญจิต  
๒๔ นางจ าเนิน เอกเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ จ าเนิน เอกเกิด  
25 นายวิโรจน์ โมราวงษ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ วิโรจน์ โมราวงษ ์  

 

 

            /ชื่อ-สกุล... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒- 

ล ำดับที่ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๒๖ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เบญจวรรณ อ่อนหวาน  
๒๗ นายสมพร พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ สมพร พูลสวัสดิ์  
28 นายรัญจวน คชรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ รัญจวน คชรินทร์  
29 นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ภัทรภร โมราวงษ์  
๓๐ นายส าราญ โภคี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ส าราญ โภคี  

เริ่มประชุมเวลำ  10.00  น. 

นายสะอาด บุญม ี  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสะอาด บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.ฯ   บ้านร่อม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านร่อม ในนามคณะกรรมการการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)                            
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงาน    ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ผมจึงขอกล่าว
รายงานให้ท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมในท่ีนี้ทราบ 

นายสะอาด บุญมี  - เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ 
ปลัด อบต.ฯ   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ 
มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่                    
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ขึ้น ในวันพุธที่ 
๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อมแห่งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
หัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เจ้าหน้าที่ อบต. 
 
       /คณะกรรมการ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๓- 
 คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา คณะกรรมการหมู่บ้านก านันต าบลบ้านร่อม ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ รับ
วิสาหกิจ ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อสม. อปพร. 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ผู้สูงอายุ เจ้าของร้านค้า กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ 
ประชาชนทั่วไป 
 เพ่ือให้การประชุมประชาคมส าเร็จลุล่วงและสามารถด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียน            
เชิญ ครับ 

นายสัมภาษ อยู่พร้อม  - ท่าน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม สมาชิกสภาองค์การ
นายก อบต.ฯ   บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่านที่มาในวันนี้ ผม นายสัมภาษ อยู่พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านร่อม มีความยินดีที่ทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมกับทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม ซึ่งมีเรื่องท่ีจะประชุมร่วมกับทุกท่านในหลายเรื่องด้วยกัน เป็นการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้
น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
หรือแผนชุมชนมาพิจารณา ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวรายงานให้ทราบแล้วนั้น การประชุมในครั้งนี้ เป็น
หน้าที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดเอาไว้ 
 ดังนั้น ผมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อมก็น้อมรับ หากขาดตกบกพร่องประการใดผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และ
ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนเพ่ือที่จะน าไปพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
ตามวิสัยทัศน์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม “บ้ำนร่อมเมืองน่ำอยู่ เชิดชูคุณธรรม” 

    - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผม ขอเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ณ บัดนี้ 

ที่ประชุมประชาคมฯ  ปรบมือ 

ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธำนฯแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
- ไม่มี 

 
       /ระเบียบวาระ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๔- 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
    ๒.๑ รับทรำบปัญหำควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่เพื่อน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  โดยให้น ำข้อมูล
พื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำน หรือแผนชุมชนมำพิจำรณำ 
นายสัมภาษ อยู่พร้อม  - ก่อนที่จะให้ทุกท่านจะได้เสนอความต้องการ ประเด็นการพัฒนาแนวทางต่าง ๆ ที่ 
นายก อบต.ฯ เกี่ยวข้องนั้น ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ผมอยากจะให้ 

ทุกท่านได้ทราบหลักการและเหตุผลที่มาที่ไปของการทบทวนแผนในครั้งนี้ครับ ขอ
เชิญทางท่านปลัดได้ชี้แจงและอธิบายให้ประชาชนทราบ ขอเชิญครับ 

หลักการและเหตุผล 

ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

นายสะอาด บุญมี  -  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
ปลัด อบต.ฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล                

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๖๙/
๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทบทวนให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

   

 
            /ดังนั้น... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๕- 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  โดยคณะกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)                
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขึ้น ในวันพุธที่  ๒๒ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ  ลานเอนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม แห่งนี้ โดยในการทบทวนนั้น อบต.จะต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องหลายฉบับ ดังนี้   

กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘   
     เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๖.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
๗.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   
     เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     
๘.  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗  ลงวันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐   
     เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
     ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑   
๙.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
     เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม๒๕๖๑   
      เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๗๐๗๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
      เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ 
      จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
        /๑๒.หนังสือกระทรวง... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๖- 
๑๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
      จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๑๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น  
นายสะอาด บุญมี  -  หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
ปลัด อบต.ฯ มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมอะไรหรือไม่ครับ รายละเอียดสามารถสอบถามเพ่ิมเติม 

ได้ครับหรือขอดู ขอส าเนา และสอบถามได้เพ่ิมเติมกับทางนักวิเคราะห์ฯหรือที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 

ที่ประชุมประชาคมฯ -  รับทราบและไม่มี 

นายสะอาด บุญมี  -  ล าดับต่อไปดิฉันขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการทบทวน 
ปลัด อบต.ฯ แผนให้ที่ประชาคมเข้าใจว่ามีข้ันตอนอย่างไรบ้าง ขอเชิญค่ะ 

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง -  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในครั้งนี้นั้นม ี
นักวิเคราะห์ฯ   ขั้นตอนในการด าเนินการที่ถูกก าหนดเอาไว้ในระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ตามท่ี 

ท่านปลัดได้กล่าวมา ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  เพ่ือให้การทบทวนแผน
ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ดิฉันจึงขอชี้แจงและอธิบาย
ขั้นตอนต่างๆ ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้ค่ะ 

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีขั้นตอนตามด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

ตามท่ีกระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๕๙  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อมาเม่ือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวนัที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ตลอดจนการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ประกาศใช้แล้วนั้นหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   มีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทาง
เป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามหนังสือที่กล่าวมานั้น   

         
                                                            /กระทรวงมหาดไทย... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๗- 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด               

แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบ                           
จากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการด าเนิน                     
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจ ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย          
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑   
๒. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๒.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

๒.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณา
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งนี้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกค รองส่ วนท้องถิ่น  และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับทั้งนี้ให้ด าเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
                 /๒.๓ ให้องค์กร... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๘- 
๒.๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น               

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓   

๒.๔  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดิน
แปละสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/
รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๕  โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวกค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๔. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  จึงขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมีขั้นตอนการทบทวนดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) 

 

          
                           /รูปแบบ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๙- 
รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
************************ 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
๑.  ความหมายของประชาคมท้องถิ่นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ๑.๑  การประชุมหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมายมาร่วมปรึกษาหารือ
เพ่ือร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์มีระเบียบ วิธีและเวลาที่ก าหนดให้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เ พ่ือแก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น   

๑.๒  การประชุมประชาคมท้องถิ่นหมายถึง การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
ประชุมกันเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วม ตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.  ประชาคมท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๒.๑  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล    

๒.๑.๑  ประชาคมหมู่บ้าน  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านเพ่ือร่วมคิดร่วมท า
ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม  แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส า หรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัด ให้มีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     

การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ใช้สัดส่วน
ระดับหมู่บ้าน ซัดสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น   
ที่ก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ  สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้า
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

๒.๑.๒  ประชาคมต าบล  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในต าบล เพื่อร่วมคิดร่วมท า
ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัด ให้มีการประชุม
ประชาคมต าบล (ทุกหมู่บ้าน)  การประชุมประชาคมต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ใช้สัดส่วนระดับต าบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (ตามหนังสือกระทรวง 

          /กระทรวง.. 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๐- 
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
  กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวมหรือระดับต าบล กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล      
ครั้งแรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ร้อยละหกสิบ  สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม  (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  การประชุมประชาคมทุกระดับมีผู้มาประชุมหรือสัดส่วนผู้มาประชุมประชาคมท้องถิ่นตามเกณฑ์                     
ร้อยละห้าหรือร้อยละสาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงานการประชุม
พร้อมรายงานให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐตามเกณฑ์     
ที่ก าหนดไว้ได้ ในคราวประชุมครั้งต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ใช้จาก
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตามที่เห็นว่าสมควรหรือเหมาะสม และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้แจ้งผลการประชุมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และรายงานผลการประชุมให้กับผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ด้วย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบล วิธีการประชุม การน าเสนอข้อมูลการประชุม 
รูปแบบและวิธีการการประชุมต่างๆ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบลให้ด า เนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  การประชุมประชาคมต าบลต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน ก่อนทุกครั้ง  การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกคน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
หัวหน้าส านัก หัวหน้าส่วน/ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ถ้ามี) ร่วมกัน คัดเลือกสัดส่วนการ
ประชุมประชาคมสัดส่วนระดับหมู่บ้านและสัดส่วนระดับต าบล   
หมายเหตุ  :   ๑.  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูก
จัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น 
มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุก กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    
  ๒.  สัดส่วนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องตาม     
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑      
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ) ตามที่
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอ (สปช.)  
               /การบรรจุ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๑- 
 การบรรจุรายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุน และครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนา   
โครงการพัฒนา หมายถึง  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้

การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔ โดยมีวิธีการบรรจุรายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  ดังนี้   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไปสู่Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

 

         /ประเด็นการพิจารณา... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๒- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)      
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ    เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

 
๒.  เงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน  หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน  ให้แก่หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดย
พิจารณาและถือปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม  หรือเงินกู้   

ในการพิจารณาบรรจุโครงการเงินอุดหนุน  ให้พิจารณาโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ หน้า ๑๙ ประกอบ ดังนี้  
   โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร ประชาชน นั้นต้อง   

-  ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับ
ประโยชน์ จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางอ้อมด้วย   

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการที่ขอรับอุดหนุนหรืออุดหนุนให้ว่า     
มีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร   
 

 

          
                                        /๓.กรณีครุภัณฑ์... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๓- 
๓.  กรณีครุภัณฑ์   

  ครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 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 อ้าง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีครุภัณฑ์ท่ีต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ  :   ๑.  แผนงาน  ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น   
         ๒.  หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น   
         ๓.  ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์  ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นต้น 

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

คุณลักษณะที่จ าเป็น  เป็นต้น   

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง -  ตามท่ีดิฉันได้ชี้แจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติม 
นักวิเคราะห์ฯ   เชิญค่ะ 

ที่ประชุมประชาคมฯ  -  รับทราบและไม่มี 

นายสัมภาษ อยู่พร้อม -  ตามท่ีนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงให้ทุกคนทราบ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยล าดับต่อไป 
นายก อบต.ฯ จะเป็นการรับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ 

 
                /ข้อมูล... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๔- 

ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งทาง อบต. ก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
มาให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ได้พิจารณา ในรายละเอียดขอเชิญ
นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงและอธิบายให้ที่ประชามประชาคมทราบและเข้าใจ ขอเชิญครับ 

นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง -  รายละเอียดที่ประชาคมท้องถิ่นจะต้องพิจารณาในการทบทวนแผนมีดังนี้ค่ะ 
นักวิเคราะห์ฯ   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม     
ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านดอนกระสังข์ 
      หมู่ที่  ๒  บ้านโคกกุ่ม 
       หมู่ที่  ๓  บ้านปากบ่อ 
         หมู่ที่  ๔  บ้านเหนือ 
        หมู่ที่  5  บ้านดอนประดู่ 
      หมู่ที่  6  บ้านใต้ 
        หมู่ที่  7  บ้านร่อม 
  หมู่ที่  8  บ้านโคกแค 
  หมู่ที่  9  บ้านกลาง 

     ส านักงานองค์การบริหารส่วนภูมิภาค  
       ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  ต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130  

              -  โทรศัพท์  ๐35 – ๓40736  
-  โทรสาร  035-340736 ต่อ16 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ภาคกลาง ทางทิศตะวันตก ของ

อ าเภอท่าเรือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร 80 เปอร์เซ็นต์  (7,668 ไร่) และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 20 เปอร์เซ็นต์ 
มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง                 

บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่ า พายุฤดูร้อน อากาศ
ร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐ องศาเซลเซียส      ขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด                       
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม แต่ในเขตอบต.บ้านร่อม อาจเกิดอุทกภัยบางพื้นท่ีมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,152.7 มิลลิเมตร   
 
 
            /ฤดูหนาว... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๕- 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว  

๑ – ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  20 องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ 90เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ 
๑๐ เปอร์เซ็นต ์

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  ดังนี้ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าน้ า  - แห่ง บึง    - แห่ง 

ล าห้วย  - แห่ง หนอง  -    แห่ง 
สระน้ า  2 แห่ง 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
    หนองน้ า    - แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง     - แห่ง บ่อบาดาล ๕ แห่ง 
    บึง     - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า     - แห่ง ฝาย  - แห่ง 
  สระน้ า     3  แห่ง  

(ม.4 สระเหนือ/ ม.8 สระใต้ / ม.2 สระวัดบ้านร่อม)  
อ่ืนๆ (คลองส่งน้ า)  6 แห่ง  

  -(คลองส่งน้ า 1 ขวา 24 ขวา แยกมาจากคลองสาย 24 ขวา ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 –หมู่ที่5) 
  -(คลองชลประทาน 24 ขวา มาจากเริงรางไหลผ่าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4) 
  -(คลองชลประทาน 23 ขวา มาจากเริงรางไหลผ่าน หมู่ที่ 5) 
  -(คลองชลประทาน ร7 ซ. มาจากบ้านหมอไหลผ่าน หมู่ที่ 5) 
  -(คลองชลประทาน 25 ขวามาจากเริงรางไหลผ่าน หมู่ที่ 1) 
  -(คลองน้ าทิ้งสาย ร 8 ซ. แยกมาจากคลองชลประทาน 24 ขวาไหลผ่าน หมู่ที่ 6) 
  การประปา 
  ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมใช้ระบบประปาหมู่บ้านซึ่งบริการจัดการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีท้ังหมด 9 หมู่บ้าน 
 
ล าดับที่ จุดที่ตั้งน้ าประปา ครอบคลุมพ้ืนที่ 

1 หน้าบ้านนายมงคล  มีกุล ตั้งอยู่หมู่ที่1/ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
2 บริเวณวัดดอนกระสังข์ ตั้งอยู่หมู่ที่1/ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
3 บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตั้งอยู่หมู่ที่2/ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 

2,3,4,6,7,8,9 
4 ข้างบ้านนายจ ารูญ  ชมพูเอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 /ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 2,3 
5 หน้าบ้านนายประเสริฐ  ใยเสงี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4/ ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 4,3 
6 บริเวณ หจก.พี เอ็มเพาเวอร์(1999) ตั้งอยู่หมู่ที่4/ ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 4 

 
 
             /บริเวณบ้าน... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๖- 
 
ล าดับที่ จุดที่ตั้งน้ าประปา ครอบคลุมพ้ืนที่ 

7 บริเวณบ้านนายมานิตย์  ยุกิจภูติ ตั้งอยู่หมู่ที ่5/ ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 5 
8 บริเวณวัดดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่5/ ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 5 
9 บริเวณบ้านนายประทีป  แก้วบุปผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 /ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 5 

10 บริเวณบ้านนายเสริม  สมบูรณ์ศิลป์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5/ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 6,7 
11 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ร่อม 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8/ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 8,6,7 

12 บริเวณบ้านนางบุญธรรม  นาคค า ตั้งอยู่หมู่ที่ 9/ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 9,3,4,6,7 
13 บริเวณบ้านนายประคอง  รอดทุกข์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9/ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 9,3 

 
๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตอบต.บ้านร่อม ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้มีหมู่บ้านในเขตอบต.  มีทั้งหมด9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการ                       
ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ๙ คน ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต.  2,157  คน               
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,338 คน คิดเป็นร้อยละ 92.25 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. 2,157 คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,338 คน  คิดเป็นร้อยละ  92.25  และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอบต.คือ ขอความ
ร่วมมือผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบการรณรงค์    
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอบต.ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ทุกหมู่บ้านในเขตบ้านร่อม  ใน
การจัดท าแผนพัฒนาอบต. จากผลการประชุมทุกครั้งที่อบต.จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้อบต.ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอบต. นอกจากนี้อบต.ได้จัดโครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาอบต. ให้เจริญ เท่าเทียมกับอบต.อ่ืนๆ และอบต.มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดย อบต.แบ่งเขต การปกครอง ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๑6  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑3                   
ตอนพิเศษ 529  ลงวันที่  ๒5  ธันวาคม พ.ศ. ๒539   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีพ้ืนที่ 16 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวอ าเภอท่าเรือ  
ประมาณ 3 กิโลเมตร  
        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
        ทิศเหนือ          ติดต่อกับต าบลโคกใหญ่   อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 
        ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลท่าเจ้าสนุก   อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลท่าเรือ   อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลไผ่ขวาง   อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 
 
 
           /๒.๒ การเลือกตั้ง... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๖- 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  อบต.ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ทั้งเขต อบต.เป็น  
๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  9  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย  ลานอเนกประสงค์     
เขตเลือกตั้งที่ ๒  ประกอบด้วย  ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านร่อม 
เขตเลือกตั้งที่ 3  ประกอบด้วย เต็นท์กลางหมู่บ้าน 
เขตเลือกตั้งที่ 4  ประกอบด้วย สระเหนือ 
เขตเลือกตั้งที่ 5  ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญวัดดอนประดู่ 
เขตเลือกตั้งที่ 6  ประกอบด้วย ลานต้นมะขามหน้าบ้านนางละออง โมราวงษ์ 
เขตเลือกตั้งที่ 7  ประกอบด้วย ลานหน้าบ้านนายประเมิน  พุ่มพิกุล 
เขตเลือกตั้งที่ 8  ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม 
เขตเลือกตั้งที่ 9  ประกอบด้วย ลานมะขามกลางบ้าน 

ประชาชนในเขตอบต.บ้านร่อมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตบ้านร่อมยังมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานอบต. เสนอแนะในกิจกรรมของอบต.ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาอบต.ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกอบต. ๒,338     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. ๒,338     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕56) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต. 2,157  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,338  คน                
คิดเป็นร้อยละ  92.25  
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. 2,157 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๒,338  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.25 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรในต าบลบ้านร่อม 

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 86 129 141 270 
หมู่ที่ 2 96 117 156 273 
หมู่ที่ 3 171 219 235 454 
หมู่ที่ 4 155 223 246 469 
หมู่ที่ 5 201 265 321 586 
หมู่ที่ 6 79 108 132 240 
หมู่ที่ 7 65 104 109 213 
หมู่ที่ 8 80 120 131 251 
หมู่ที่ 9 77 131 144 275 

 
 
 
 
 
          /๓.๒ ชว่งอายุ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๗- 
๓.๒ ชว่งอายุและจ านวนประชากรในต าบลบ้านร่อม  

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน           288   คน            288  คน      อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร        1,000   คน            924  คน      อายุ 18 -60 ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ           314   คน            204  คน      อายุมากกว่า 60 ปี 
          รวม        1,602   คน         1,416  คน      ทั้งสิ้น 3,018 คน 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
-มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

โรงเรียน สังกัด จ านวนบุคลากร 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน(คน) 

อนุบาล ประถม มัธยมฯต้น มัธยมปลาย รวม 
โรงเรียน
ชุมชนวัด
บ้านร่อม 

สพฐ.อย 
เขต 1 

-ครู 6 คน 
-ครูจ้าง 3 คน 
-จนท.ธุรการ   
1 คน 
-ภารโรง 1 คน 
(รวมทั้งสิ้น  
11 คน) 

8 ห้อง 19 คน 63 คน   82 คน 

โรงเรียน
บ้านดอน
ประดู่ 

สพฐ.อย 
เขต 1 

-ครู 2 คน 
-ครูจ้าง 5 คน 
-ภารโรง 1 คน 
(รวมทั้งสิ้น 
8 คน) 

8 ห้อง 11 คน 41 คน   52 คน 

  
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม)  จ านวน 2 แห่ง 
 

ศพด. สังกัด จ านวนบุคลากร จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

อบต.บ้านร่อม -ผู้ดูแลเด็กตามภารกิจ  
จ านวน 1 คน 

1 ห้อง 30 คน 

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 

อบต.บ้านร่อม -ผู้ดูแลเด็กจ้างเหมา              
จ านวน 1 คน 

1 ห้อง ๑๐ คน 

 
๔.๒ สาธารณสุข 
 -มีสถานบริการสาธารณสุข  จ านวน 2 แห่ง 
 1. สถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม หมู่ที่ 8 มีเจ้าหน้าที่  จ านวน ๒ คน 
 2. สถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 5 มีเจ้าหน้าที่  จ านวน ๒ คน 
 
 
 
          /๔.๓ อาชญากรรม... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๘- 
๔.๓ อาชญากรรม 

  อบต.บ้านร่อม ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทางอบต.      
ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือน มีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

วิธีการป้องกันปัญหาของอบต.ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่ 
อย่างจ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งกระจกโค้งทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ ตั้งจุดตรวจจุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนการขอความร่วมมือ ไปยัง
ผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้ เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางอบต.บ้านร่อม จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้           

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในอบต.บ้านร่อม  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอท่าเรือ ได้แจ้งให้กับ  

อบต.บ้านร่อม ทราบนั้นพบว่าในเขตบ้านร่อม มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของอบต.ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาของอบต.สามารถท าได้ เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ เท่านั้น  เช่น การณรงค์ประชาสัมพันธ์                                 
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้ วแต่กรณี 
ทั้งนี้ อบต.  ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  อบต.บ้านร่อม ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ด าเนินการขอสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และ 
    ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
5. ด าเนินการขอสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส       

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
ในเขตอบต.บ้านร่อม มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้ 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ จังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้านมี 

รายละเอียดดังนี้ 
  -ถนนลาดยาง จ านวน 2 สาย ใช้งานได้ดี   2 สาย 
  -ถนนลูกรัง จ านวน 14 สาย ใช้งานได้ด ี14 สาย 
  -ถนน คสล.  (มีถนน คสล.ครอบคลุมทั้งต าบล) 
  การคมนาคมต าบลบ้านร่อม สามารถติดต่อกับอ าเภอและต าบลต่างๆ มี 3 สาย ด้วยกันสภาพถนนเป็น
ถนนลาดยาง คือ 
  -บ้านร่อม – สายท่าเรือ  – สระบุรี 
  -บ้านร่อม – นครหลวง  – อยุธยา 
  -บ้านร่อม – บ้านหมอ  – ลพบุรี 
 
 
 
           /๕.๒ การไฟฟ้า... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๑๙- 
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า 
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต.บ้านร่อม จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  อบต.บ้านร่อมก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

๕.๓ การประปา 
การประปา  อบต.มีกิจการประปาเป็นของอบต.เอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลัง                  

คาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปา ขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ประปาของอบต.ยั งไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับ
บริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันอบต.ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะ
จัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที 
ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  ๑,๐10 หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของอบต.บ้านร่อม  ๑  แห่ง 
(๓)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

       แหล่งน้ าใต้ดิน    (  /  )  
สระน้ าหนองใหญ่   (  -  )  (แหล่งน้ าผิวดิน) 

๕.๔ โทรศัพท ์
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 

5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อยู่ในความรับผิดชอบของที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข                

(อ าเภอท่าเรือ) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย(อ าเภอท่าเรือ) ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพ้ืนที่                  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม แต่สามารถเดินทางไปในอ าเภอท่าเรือได้ 

หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่อบต. 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตอบต.บ้านร่อม ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร   

ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม   ร้อยละ    ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพรับจ้าง (ในโรงงานอุตสาหกรรรม) ร้อยละ     25 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพอ่ืนๆ    ร้อยละ      5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด    

๖.๒ การประมง 
  (ในอบต.บ้านร่อมไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่ เป็ด 

โค จ านวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 40 ตัว    
เป็ด   500  ตัว ไก่  30,000 ตัว  อ่ืนๆ 500 ตัว  
 
        /๖.๔ การบริการ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
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-๒๐- 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
สถาบันการเงิน  - แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
 -ปั้มน้ ามัน  จ านวน 3 แห่ง 
 -ปั้มน้ ามันหลอด  จ านวน 2 แห่ง 
 -โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 แห่ง 
 -โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง (ไม่ได้ประกอบการแล้ว) 
 -ร้านค้าอ่ืนๆ  จ านวน 8 แห่ง 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ร้านค้าต่างๆ 8  แห่ง  
โรงฆ่าสัตว์ -   แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต - แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  3  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มเกษตรกรท านา 
   ๒. กลุ่มกล้วยอบ 
   3. กลุ่มออมทรัพย์ 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน บางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมือง
ที่มีโรงงานอตุสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   99  

     วัด    3    แห่ง         
       1. วัดดอนกระสังข์  พ้ืนที่หมู่ที่ 1 
   2. วัดบ้านร่อม   พ้ืนที่หมู่ที่ 2 
   3. วัดสว่างอารมณ์  (ดอนประดู่)  พ้ืนที่หมู่ที่ 5 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  1 
 
 
 
 
         /๗.๒ ประเพณี... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
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-๒๑- 
๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน มกราคม  , กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีกวนข้าวทิพย์   ประมาณเดือน  มิถุนายน (15 ค่ า เดือน 6)  

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตอบต.บ้านร่อม ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ นวดสมุนไพร 
การแสดงโขน 
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 10๐ % พูดภาษาถิ่นกลาง   

๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตอบต.ได้ผลิตสินค้า กล้วยม้วน  
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าใต้ดิน(บาดาล)  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของ
ระบบประปา  

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตอบต.ไม่มีป่าไม้ 
๘ภูเขา  ในเขตอบต.ไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของอบต.ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้าสถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมี

พ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ราชพัสดุ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้   
น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน และคลองส่งน้ าของชลประทาน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรเพียงพอ  

ปัญหาด้านขยะ  เมื่อผู้คนอาศัยในหมู่บ้านแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา อบต.ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
๙. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
  - 

ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ 
ด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี๒๕๖๐เป็นต้นไป) ในการที่
จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้น
จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน
ในสังคมท้ังประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

            /และบรรลุวิสัยทัศน์... 
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-๒๒- 
และบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีควำมม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ ำชำติ “ม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /๑.ยุทธศาสตร์... 
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-๒๓- 
๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน 

ภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ าเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ 
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหารการ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบ
การปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร              
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอ าหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอ าหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน                 
ที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
 
 
 
            /ภาคบริการ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒๔- 
- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ 
เมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่ 
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบ
วินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน 

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ 
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญอาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
         /๖. ยุทธศาสตร์... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒๕- 
๖. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 

มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ    ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ   ในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โยจะต้องอาศัย
การปะสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  วิสัยทัศน์ 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ประเทศ 
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
  ๑. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒ในปี๒๕๖๔เพ่ิมขึ้นเป็น๓๑๗,๐๕๑ บาท  (๙,๒๓๕ ดอลลาร์สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ๒.๕ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า 

กว่าร้อยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 
 
 
           /๒.การพัฒนา... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒๖- 
๒. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๓. กำรลดควำมเลื่อมล้ ำในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  ๕. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
    (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
   (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   (๕) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
   (๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   (๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
   (๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   (๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
๑.๓ แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
   (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่งคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น 
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 
 
 
        
            /(๒) พัฒนาศักยภาพ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒๗- 
   (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับ                      
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียน                  
การสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
   (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ                   
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง
แนวเหนือ – ใต้ และแนวตะวันออก- ตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
   (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด   
   (๑) กลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบด้วย นนทบุ รี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา                  
และสระบุรี เน้นการพัฒนาเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด ส่งเสริมการราวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องจักร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบสร้างมูลค่าเพ่ิมของห่วงโซ่
การผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรม และพัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก 
   (๒) กลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี  สิ งห์บุรี  และอ่างทอง                   
เน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักใน
พ้ืนที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช 
พืชไร่ และ ปศุสัตว์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอด
ล าน้ า 
   (๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
เน้นพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์เครือข่าย
การศึกษาขั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน  
  (๔) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๒ ประกอบด้วย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม เน้นสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องส่งเสริมงานวิ จัย
พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ า สนับสนุนการขยายการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาเครื่องข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่างไทยตะวันออก – ตะวันตก 
  (๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิ งเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
และสระแก้ว เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น การป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุก
รุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
                 /(๖) กลุ่มจังหวัด... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒๘- 
 (๖) กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี  ระบบอง คราด และจันทบุรี  มุ่ ง เน้น                     

การเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี – ระยอง บริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค้าและการตลาดส่งเสริมการประมง
แบบเพาะเลี้ยงชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรี และตราดพร้อมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชายฝั่งทะเล สนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณี จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เร่งรัดปรับปรุงและ
ขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบนฯ กลุ่ม ๑ 
(จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  และจังหวัดสระบุรี) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นแหล่งฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สะอำด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของภำคกำรผลิต กำรค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
เป้ำประสงค์รวม 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี มี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถในการค้าและ
การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์และแนวทำง 

๑. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เป้าประสงค์ :  มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๒. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  ทรัพยากรน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์และแนวทำง 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ :  ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ า 

เจ้าพระยา/ป่าสัก 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า 
กลยุทธ์และแนวทำง 

๑. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
เป้าประสงค์ :  มีการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  มีการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการ 

อนุรักษ์แม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
 
 
 
 
 
 
         /ประเด็น... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒๙- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
กลยุทธ์และแนวทำง 

๑. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ :  ทรัพยากรน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก มีคุณภาพความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศำสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) 

“ อยุธยำนครประวัติศำสตร์ น่ำเที่ยว น่ำอยู่ ก้ำวสู่สำกล ” 
เป้ำประสงค์รวม   

๑. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑: พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวและกำรบริกำร สู่มำตรฐำนสำกล 
๑. เป้ำประสงค์ประเด็นที่ ๑: เพิ่มมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ 
๒. กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกด้านการท่องเที่ยว 

(๒) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล 
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
(๔) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล 

๓. ตัวช้ีวัด 
(๑) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5) 
(๒) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๕) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒: พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
๑. เป้ำประสงค์ประเด็นที่ ๒: ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
๒. กลยุทธ์ 

(๑) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ  
(๒) เพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต 
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
(๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยกลไกการจัดระเบียบสังคม 

๓. ตัวช้ีวัด 
(๑) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด (ระดับ ๔) 
(๒) ระดับความส าเร็จของการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ (ระดับ ๕) 
(๓) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ๔) 
(๔) ประชาชนมีความพึงพาใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน(ร้อยละ๘๕)  

 
 
 
 
 
            /ประเด็น... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๓๐- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓:  พัฒนำภำคกำรผลิต ภำคกำรคำ้และบริกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. เป้ำประสงค์ประเด็นที่ ๓: เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสถำนประกอบกำรในจังหวัด 
๒. กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
(๒) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
(๓) ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
๓. ตัวช้ีวัด 

(๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด (ร้อยละ ๕) 
(๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด (ร้อยละ ๒) 
(๓) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๑๐)  

ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) 
วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) 

"พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง   น าการท่องเที่ยว  เกษตรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี" 
พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
  ๒. มีการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓. มีการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  ๔. มีการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ  และพาณิชยกรรม 
  ๕. มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๗. มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๘. มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  ๙. มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๐. มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
  ๑. โครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใช้ได้ทุกเทศกาล 
       สาธารณูปโภคท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
  ๒. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอ  การศึกษา  สาธารณสุขได้มาตรฐานและมี 
      คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓. ชุมชนและสังคม  มีความสงบเรียบร้อย 
  ๔. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม  ในพ้ืนที่มากข้ึน 
  ๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
  ๖. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และ 
      เผยแพร่ให้มากข้ึน 
  ๗. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
  ๘. มีเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
            /๙.ประชาชน... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๓๑- 
  ๙. ประชาชนเข้าถึงระบบการเมืองการปกครองและมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ 
      พัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๐. การบริหารการพัฒนาองค์กร  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  สามารถให้บริการ 
        ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ทั้งหมด ๘ ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประกอบด้วย 
  ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ 
      เรียบร้อย 
  ๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
  ๘. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
๑.๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและ

ศักยภาพของท้องถิ่นมีการบูรณาการบริหารจัดการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 
พันธกิจ 

 ๑.  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
๒. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา 
๓. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
๔. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
๖. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. จัดให้มีการสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๑๐. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑๑. จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
๑.   มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบ         
สาธารณูปโภคท่ัวถึง 
๒.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๓.   มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
๔.   มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนที่มากข้ึน 
๕.   มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมดีข้ึน 
๖.   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ 
       ให้มากขึ้น 
 
                     /๗. มีมาตรฐาน... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๓๒- 
 ๗.   มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน 

 ๘.   เพ่ิมจุดมุ่งหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กรอบนโยบำย ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการ
พัฒนา  ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าพร้อมมีการเชื่อมโยง 

      โครงข่ายระหว่างอ าเภอ  
 ๑.๒ การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  

๑.๓ การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
 ๑.๔ การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 

๑.๕ การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถทุกชนิด 
      ที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดหรือเม่ือรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักบรรทุก 
๑.๖ การจัดท าผังเมืองรวม 
๑.๗ พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
๑.๘ พัฒนาระบบจราจร 

๒.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
๒.๑ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
๒.๓ การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.๔ ด้านสวัสดิการชุมชน 
๒.๕ การป้องกันยาเสพติด 
๒.๖ การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
๒.๗ การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
๒.๘ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายและ 
      ภัยจากการกระท าของมนุษย์ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
๓.๑ ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     ๓.๒ การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
๓.๓ การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม 
๔.๑ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
๔.๒ ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
๔.๓ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
         /๕.ยุทธศาสตร์... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๓๓- 
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒ การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๓ การก าจัดและจัดการขยะ 
๕.๔ การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุ่นละออง 
๕.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริมคุณธรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๑ การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๒ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
๗.๑ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๗.๒ การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
๗.๓ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
๗.๔ การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
๗.๕ การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 
๗.๖ การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๗.๗ การเพ่ิมจ านวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
๘.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.๒ การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม ( Cluster) 
๘.๓ ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๘.๔ สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
๘.๕ การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยกจน 
๘.๖ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น 
๘.๗ การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๙. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๙.๑ การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
๙.๒ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
      (Good Governance) 
๙.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

กำรน ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดท าโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็นแนวทางในการจัดยุทธศาสตร์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง องค์การบริหารส่วนต าบล และเป็น
กรอบแนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประสานแผน
ระดับอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
           /หน้าที่... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๓๔- 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ 

๑. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๒.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
๑๓.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔.  การส่งเสริมกีฬา 
๑๕.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘.   การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
๑๙.   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๒๐.   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
๒๑.   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๒.   การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๒๓.   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ                      
       และสาธารณสถานอื่น ๆ 
๒๔.   การจัดการ  การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ            
       และสิ่งแวดล้อม 
๒๕.   การผังเมือง 
๒๖.   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗.   การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
๒๘.  การควบคุมอาคาร 
๒๙.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐.   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ    

  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓๑.  กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการกระจาย 
       อ านาจฯ ประกาศก าหนด 
๓๒.   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
       ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
๓๓.   การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓๔.  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                  /๓๕. การจัดตั้ง... 
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-๓๕- 
๓๕.  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
๓๖.   การจัดสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
๓๗.  การจัดการดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
๓๘.  การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุน  และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน

หรือสหการ 
๓๙.   การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔๐.  การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง 
๔๑.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด   
       การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม” 
2.2 ยุทธศำสตร์ 
 ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ที่มาจากสภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอมาบูรณาการเป็น
แนวทางในการพัฒนาอบต. เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่ง
อบต.ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   6  ด้านดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  4.  การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
2.3 เป้ำประสงค์ 
  1. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
  2. สวัสดิการสังคม กีฬา การสาธารณสุขได้รับการพัฒนาท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข้งและพ่ึงตนเองได้ 
  4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  7. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและประชาชน 
                         ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.4 ตัวชี้วัด 
   1. ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2. ครัวเรือมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
   3. ชุมชนมีความเจริญเติบโต มีระเบียบแบบแผน 
   4. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   6. ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 
 
            /๗. ประชาชน... 
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-๓๖- 
   7. ประชาชนสืบทอดฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

    ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
   8. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท  

  9. ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น 
  10.กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  11.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  12.แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยาย 
       ผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  13.ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 
  14.ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
  15.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ 
  16.ประชาชนรู้จักการก าจัดขยะท่ีถูกต้อง 
  17.ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
                ความรู้ ความเชีย่วชาญและมีทัศนคติท่ีดีในการท างานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ 
                จริยธรรม 
  18.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
  19.การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมภิบาลเพ่ือให้ 
        เกิดประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรมและประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการบริหารจัดการเพ่ือรับรองการ กระจายอ านาจและเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ 
                พึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  20.กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  21.แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนิน 
                ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.6 กลยุทธ์ 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  แนวทางท่ี 1 จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
  แนวทางท่ี 1  ด้านการสาธารณะสุขและสุขภาพ 

แนวทางท่ี  2 ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางท่ี  3 ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  แนวทางท่ี  4 ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ลด 
                                      อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางท่ี 5 ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 
   
           /๓. ยุทธศาสตร์... 
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-๓๗- 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  ่  

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาอาชีพ 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึง 

       คุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย   
       มลภาวะและสภาพแวดล้อมต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และดูแลให้มี 
       การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม  

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
  แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานบริการประชาชน 

แนวทางท่ี  2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3  เสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  แนวทางท่ี  4 การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นา 
      สวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์     
      ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี 

2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
  การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการ
ก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย สระบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยาและนนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและ
สนับสนุนความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

แผนงำน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย์ 
  11)แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
           /๒.๘ ความเชื่อมโยง... 
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-๓๘- 
๒.๘  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น
ไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ที่
สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้
ทรัพยากรรายได้ ทั้งท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใส
มากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และ 

                    /เกิดประโยชน์... 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอบต.   

เป้ำประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร ์



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
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-๓๙- 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น 
จะต้อง เป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ด้วยเทคนิค SWOT Analysis(จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 - มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 -มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่มองค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ 
แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 
         -บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดีได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่องมีแผนอัตราก าลังบุคลากรที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 - มีแหล่งน้ าเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
จุดอ่อน (Weakness) 
 - กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
โอกำส(Opportunity) 
 -ประชาชนได้รับบริการจากอบต.อย่างรวดเร็วและเต็มที่ 
 -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 
 -รวมสืบสานประเพณีส าคัญของท้องถิ่น 
ปัญหำและอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Thtreat) 
- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 
    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจาก
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณท่ีจ ากัด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑. มีเส้นทำงคมนำคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ ๗๐  เป้าหมาย
คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              
ทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ                      
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ 
                /เข้าใจกับ... 
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-๔๐- 
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน 
๒. กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ในเขตต าบลบ้านร่อม มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในต าบลโดยมีไฟฟ้า ใช้ครอบคลุม                   
ทุกหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าอ าเภอท่าเรือ การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่   ได้ทั้งหมด 
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกัน  ในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้า นร่อม ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้   จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๑,๐10 
หลังคาเรือน  ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๗๕ จุด    
๓. กำรประปำ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัจจุบัน
องค์กรบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ไม่มีปัญหาร้องเรียน  เรื่อง ของระบบน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม
ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบันประชาชนมี
ประปาใช้  ดังนี้ จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา ๑,๐๑๐ หลังคาเรือน ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย ๗๑๗ ลบ.ม.ต่อวัน  
แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จากแม่น้ าป่าสัก ๕ หมู่บ้าน  แหล่งน้ าผิวดิน 4 หมู่บ้าน 

 ด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรอุปโภคบริโภค จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนมีที่อยู่อาศัย                         
ทุกครัวเรือน  มีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด   
๒. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร เช่น ข้าว ท า
สวน ตามล าดับ รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก คนอายุ ๑๕– ๖๐ ปี มีอาชีพ
และรายได้  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อม บางชุมชนมีอาชีพค้าขาย มีร้านค้า ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขายซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม จึงไม่เท่ากัน  อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้
ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
๓. กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้ำนแรงงำน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ ๑๕–๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง ๒๕– ๕๐ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่   ปัญหาที่พบ
คือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆเพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่
เกษตรกรรม  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้ำนสุขภำพและสำธำรณสุข  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มี
การคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล   ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนประดู่ 
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอและประชากร
ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหน่วยงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

 
                 /ด้านการศึกษา... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๔๑- 
  ด้ำนกำรศึกษำ จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม โรงเรียน บ้าน                          
ดอนประดู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลบ้านร่อม,  ศูนย์ กศน. 
   ด้ำนค่ำนิยมของคนในพื้นที่ จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ    

 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือน                  
มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมด าเนินการ
ติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือเป็นการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 

 ด้ำนยำเสพติด  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จากการที่ทาง                       
สถานีต ารวจภูธรท่าเรือ ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ทราบนั้นพบว่าในเขตมีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่เมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าประชาชน  หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน 
และน้ าดิบจากแม่น้ าป่าสักและน้ าบาดาลผิวดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ในการอุปโภค ป่ำไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ไม่มีป่าไม้ ภูเขำในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ไม่มีภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามล าดับและมี พ้ืนที่ เ พียงเล็กน้อยที่ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า  ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  
 ๕. ด้ำนกำรเมือง – กำรบริหำร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีพ้ืนที่การปกครอง ๙ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมี
กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ๑๘ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผลการประชุมทุก
ครั้ง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย 
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /๓.๒ การประเมิน... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๔๒- 
3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดำน 

สถำนกำรณ์ภำพ
แวดล้อม 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและ
ปริมำณของ

ปัญหำ/ 
ควำมต้องกำร 

พื้นที่เปำหมำย/
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ
แนวโนมอนำคต 

๑. การพัฒนาด้านโครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ประชาชน
ต้องการ ให้เส้นทาง
การเกษตร ไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อ     

เส้นทาง
คมนาคม 

เส้นทางการเกษตร
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมทางการ
เกษตรมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

๒. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
 

๑) มีการระบาดของ 
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 
๒) ประชาชนในพื้นท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

ด้านสาธารณสุข ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้าน
ร่อม 

ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่                   
โรคระบาด  โรคติดต่อ 

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายได้ทางเดียว 

รายได้ ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านร่อม 

ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน /ครัวเรือน             
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนเผาขยะ              
ในที่สาธารณะ 

มลพิษทาง
อากาศ 

สิ่งแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้าน
ร่อม 

ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือกับ
ประชาชนไม่ให้เผา
ขยะ 

๕. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ประชาชนขาดความ
ร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วม ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านร่อม 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสังคมมากข้ึน 

๖. การพัฒนาด้านการเกษตร เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็น
น้ าเค็มหรือมีรสกร่อย 
ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตร 

ดินและน้ าใต้ดิน ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านร่อม 

ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิมมาก
ขึ้น   

 
                                                                                                                                                                           

 
 
 
           /นางสาวกนกวรรณ... 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๔๓- 
นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง -  ตามท่ีดิฉันได้ชี้แจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติม 
นักวิเคราะห์ฯ   เชิญค่ะ 

ที่ประชุมประชาคมฯ  -  ไม่มี 

นายสัมภาษ อยู่พร้อม -  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปขอมิติเห็นชอบประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
นายก อบต.ฯ และแนวทางต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา ขอเชิญครับ  

ที่ประชุมประชำคมฯ -  มีมติเห็นชอบประเด็นกำรพัฒนำ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงต่ำงๆ ตำมที่
ได้กล่ำวมำ  

นายสัมภาษ อยู่พร้อม -  เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วผมก็จะน าข้อมูลที่ได้เห็นชอบนี้ไปบรรจุในเล่ม 
นายก อบต.ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามข้ันตอนต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนา อบต.  

๒.๒  กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
นายสัมภาษ อยู่พร้อม -  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  นั้นตามที่ได้ 
นายก อบต.ฯ อธิบายไปแล้วว่า อบต. จะต้องพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) รวมทั้งที่แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงทุกฉบับ  มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในรายละเอียดผมขอเชิญท่านปลัดได้อธิบายให้ที่ประชาคม
ทราบเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ 

นายสะอาด บุญมี -  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และท่ีแก้ไข  
ปลัด อบต.ฯ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้ที่

ประชุมประชาคมพิจารณาโครงการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วในปี ๖๑  ๖๒  ก็ให้น าบรรจุ

ไว้ตามเดิม    
๒.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการจะพิจารณาตัดออก หรือ
สามารถพิจารณาบรรจุในปี ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ได ้
๓.   โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภาพรวมที่จะเสนอใหม่ก็สามารถที่จะ
เสนอเพ่ิมเติมได้ 
๔.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมของหมู่บ้านก็จะต้องผ่านประชาคมท้องถิ่น
ของหมู่บ้านนั้นๆ ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับด าบล) 
๕.  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรม ตามข้อ ๒,  ๓,  ๔  จะต้องน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญ  โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีมากน้อยแค่ไหน  กลุ่ม
คนที่ได้รับผลกระทบ  ความร้ายแรงเร่งด่วน  ความเสียหายในอนาคต การยอมรับของ
ประชาชนในหมู่บ้าน  ความเป็นไปได้ในการแก้ไข  

นายสะอาด บุญมี  -  เมื่อทุกท่านได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีผมได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนั้น                         
ปลัด อบต.ฯ   ก็ขอให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาโครงการดังกล่าว  

มีท่านใดสังสัยหรือไม่ขอเชิญครับ 
              /ที่ประชุม...  



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๔๔- 
ที่ประชุมประชาคมฯ -  รับทราบและไม่มี ผมขอสรุปในส่วนของโครงการที่แต่ละหมู่เสนอมานะครับ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนดอนกระสังข์ 
๑. โครงการก่อสร้างน้ าดื่มแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๑ 
๒. โครงการขุดลอกคูคลองสาย ๒๕ R จากท่อนายสมหวัง ยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 
๓. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับลานศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ (เดิม) 
๔. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถัง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ ๑ 
๕. โครงการวางท่อระบายน้ า ฝั่งตรงข้ามสะพานคู่ ทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกระสังข์ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๒ บ้ำนโคกกุ่ม 
 ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณหลัง อบต.ถึงบ้านนายล้วน เอกเกิด หมู่ที่ ๒ 
 ๒. โครงการถมดินพร้อมลูกรังจากทางเข้าบ้านอาจารย์เจริญ หมู่ที่ ๒  

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๓ บ้ำนปำกบ่อ 
๑. โครงการเปลี่ยนท่อประปา PVC ภายในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ 
๒. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านทัศนีย์ ยางประมาณ ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ 
๓. โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๓ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๔ บ้ำนเหนือ 
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสาย จากบ้านนายประสานถึงบ้านนางขวัญใจ  
    พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๔ 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝั่งซ้าย ๒๔ ขวา ถึงปากทางเข้าบ้านนายสนั่น หมู่ที่ ๔ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ฝั่งซ้าย ๒๔ ขวา บ้านนายชาญถึงสานนางชั้น หมู่ที ๔ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๕ บ้ำนดอนประดู่ 
๑. โครงการขุดลอกคูคลอง บริเวณหลังบ้านนายบุญส่ง แผ้วภักดี หมู่ที่ ๕ 
๒. โครงการขยายผิวจราจร คสล.บริเวณบ้านนายสมนึก ถึงบ้านสงวน ยุกิจภูติ หมู่ที่ ๕ 
๓. โครงการปูยางแอสฟัลติกส์ทับ ถนน คสล.บริเวณสายหนองแบน หมู่ที่ ๕ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๖ บ้ำนใต้ 
๑. โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๖ 
๒. โครงการติดตั้งแท็งค์พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ๖ , ๗ ,๘ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๗ บ้ำนร่อม 
๑. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (แบบตามสาย) บริเวณหน้าบ้านนายวิโรจน์ ฉัตรแก้ว หมู่ที่ ๗ 
๒. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก และลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณ 
    หน้าบ้านนายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ หมู่ที่ ๗ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๘ โคกแค 
๑. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่อม  
    ถึงสะพานบางตะไล หมู่ที่ ๘ 

โครงกำรพัฒนำ หมู่ที่ ๙ บ้ำนกลำง 
๑. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนางสุนันท์ อยู่ทิม ถึงบ้านนางวรรณี บุญเลิศ หมู่ที่ ๙ 
                                                                                       /นายสะอาด...    



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๔๕- 
นายสะอาด บุญมี -  โครงการ/ครุภัณฑ์/งานหรือกิจกรรมในภารวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.ฯ   บ้านร่อมเป็นโครงการที่จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประชาชนให้บรรลุผล

ส าเร็จโดยภาพรวมทั้งต าบล ซึ่งที่สามารถเลือกท า โครงการตามนโยบายรัฐบาล  
นโยบายกระทรวง นโยบายจังหวัด  อ าเภอ นโยบายผู้บริหาร และโครงการที่
ประชาชนเสนอให้ด าเนินการ  ซึ่งโครงการที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บ้านร่อม แนวทางการพัฒนา และตรงกับแผนงาน   

นายสัมภาษ อยู่พร้อม  -  ตามท่ีท่านรองปลัดและที่นักวิเคราะห์ฯ ได้สรุปให้ทุกท่านรับทราบ มีท่านใด          
นายก อบต.ฯ                จะสอบถามเพ่ิมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุมประขาคมฯ  -  ไม่มี 

นายสัมภาษ อยู่พร้อม -  ถ้าไม่มี ขอเข้าสู่วาระอ่ืนๆ ครับ 
นายก อบต.ฯ 

ระเบียบวำระท่ี  ๔  เรื่อง  อ่ืนๆ  

นายสัมภาษ อยู่พร้อม  -  ในวาระอ่ืนๆ นี้มีท่านใดจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
นายก อบต.ฯ 

ที่ประชุมประชาคมฯ  -  ไม่มี 

นายสัมภาษ อยู่พร้อม -  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการ 
นายก อบต.ฯ   ประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐ น. 

 
ลงชื่อ         ผู้จดรายงานการประชุม 

       (นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ) 
     หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

 

 

ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสะอาด บุญมี) 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

 

ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 
                                           (นายสัมภาษ    อยู่พร้อม) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

โครงการเวทีประชาคมต าบลบ้านร่อม  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

วันพุธที่ ๒๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ล ำดับที่ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑. นายสัมภาษ  อยู่พร้อม  นายก อบต. บ้านร่อม                     
๒. นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต.บ้านร่อม   
๓. นายวิโรจน์ เอ่งฉ้วน รองนายก อบต.บ้านร่อม   
๔. นายสุรศักดิ์  อ่อนละมูล               ผู้แทนสมาชิก อบต.บ้านร่อม   
๕. นายประทิน  ชัชวารี ผู้แทนสมาชิก อบต.บ้านร่อม   
๖. นายสุเทพ  ระษารักษ์                    ผู้แทนสมาชิก อบต.บ้านร่อม   
๗. นายเชิด  ระษารักษ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๘. นายสม  ลิ่มจันทร์               ผู้ทรงคุณวุฒิ   
9 นายปรีชา  ยุกิจภูติ             ผู้ทรงคุณวุฒิ   

๑๐. นางประภัสสร มะณีพันธ์ ผู้แทนภาคราชการ   

๑๑. นายประภาส ชาตินันท์ ผู้แทนภาคราชการ   
๑๒. นางสาวสุรีรัตน์ ตุรงค์เรือง ผู้แทนภาคราชการ   
๑๓. นายสยาม  แจ่มจ ารัส                   ผู้แทนประชาคม   
๑๔. นางส าเภา  กะมะรินทร์ ผู้แทนประชาคม   
๑๕. นายเสน่ห์  เอกเกิด                   ผู้แทนประชาคม   
๑๖. นายสะอาด  บุญมี    ปลัด อบต.บ้านร่อม   
๑๗. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ           หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ้านร่อม   
๑๘. นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   
๑๙ นายระเบียบ เอกเกิด  ประธานสภา อบต.บ้านร่อม   
๒๐ นายเลิศสิน  กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต.บ้านร่อม   
๒๑ นายดาวเรือง  ยิ้มน้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑   
๒๒ นายส าเริง กะมะรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   
๒๓ นายคงศักดิ์ ส าราญจิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓   
๒๔ นางจ าเนิน เอกเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓   
25 นายวิโรจน์ โมราวงษ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔   

 

 

            /ชื่อ-สกุล... 
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
วันพุธท่ี ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐.๐๐ น.) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

-๒- 

ล ำดับที่ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๒๖ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕   
๒๗ นายสมพร พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖   
28 นายรัญจวน คชรินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗   
29 นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘   
๓๐ นายส าราญ โภค ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙   

 
 

 


