
 
บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับต าบล 

เพ่ือพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

วันที่  31  เดือนพฤษภาคม  2562 
…………………………………………………………..…. 

เริ่มประชุมเวลา          03.00  น. 
นายก อบต.         - เมื่อประชาคมระดับต าบลเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   
                             กระผมขอเปิดการประชุมครับผม 

ระเบียบวาระท่ี  1       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                          - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  2       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
                   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)            

นายก อบต.         - เรียนก านันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมทุกท่าน เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังยางจะจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนการจัดท าโครงสร้าง การแก้ไขปัญหา การก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ก็ต้องมีการวางแผน  การน า
แผนไปปฏิบัติ    การหางบประมาณมาจัดท าโครงการพัฒนา   แผนจึงเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบัน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   กล่าวคือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  รายจ่ายเพ่ิมเติม  
รายจ่ายประจ าปี        โดยน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ในปีที่จะจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบครอบ
และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้มาร่วมประชุมเวทีประชาคมเสนอข้อมูล รับรับทราบเสนอความ
คิดเห็นการจัดท าแผนพัฒนา 
 
ปลัด อบต.  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
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นักวิเคราะห์ฯ     - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง ได้ด าเนินโครงการประชาคม เพ่ือรวบรวม

ปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านและการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา  ในวันนี้เพ่ือเสนอเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ตามเอกสารที่ได้ แจกให้กับคณะกรรมการทุกท่านเค้าโครงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)ประกอบด้วย  4  ส่วน 

                          ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 4        การติดตามและประเมินผล 

   ในส่วนที่ 1-4  ถ้าท่านคณะกรรมการจะแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดขอให้แจ้งในที่ประชุม 
 
นายก อบต.                    - ขอเชิญประชาคมระดับต าบลเสนอความคิดเห็น น าเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้าน

และโครงการที่เสนอใหม่พร้อมเหตุผลความจ าเป็น  เพ่ือจัดล าดับความส าคัญแก้ไขปัญหาหรือ
ด าเนินการพัฒนาเร่งด่วนครับ ที่ส าคัญร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ค านึงถึง
งบประมาณท่ีจะด าเนินการ ให้มีโครงเหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณ  ถ้ามีโครงการมากรับไว้เพ่ือ
รองบประมาณครั้งต่อไป 

  
บ้านวังยาง   

1. วางท่อเมนประปา  หมู่บ้าน 
2. ก่อสร้างคอนกรีต  ซอยเยื่องสาธารณสุขอ าเภอวังยาง 

บ้านหนองนางด่อน    
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีต   
๒. ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองสะโน    
1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ซอยหลังวัดแสงสว่าง 

  2. วางท่อระบายน้ า  ซอยประชาสนติ 
บ้านนาขาม           

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
๒. ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 

 บ้านหัวภูธร          
๑. วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน จากร้านค้าชุมชน-น้ าก่ า 
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ชอยสมดี 

ชาวบ้านสามแยก      
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าศาลปู่ตา 
๒. ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 

 
ชาวบ้านนานาขามใต้        

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนกลางหมูบ้าน  300 ม. 
๒. ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
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บ้านนาสมบูรณ์       

๑. ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยเชิง    บริเวณวังแสง 
๒. ก่อสร้างรางระบายน้ า ชอย 4  250 ม. 

บ้านใหม่ไทยเจริญ          
๑. วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
๒. ถนนคอนกรีต  ถนนกลางหมู่บ้าน  500 ม. 

บ้านหนองแหน     
๑. ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  400 ม. 
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านหนองแหน-บ้านโพนสวาง 400 ม. 

  บ้านวังโน            
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย แสงสว่าง 300 ม. 
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสันติสุข 200 ม.          

 บ้านโพนสวาง                
๑. ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยประปา  
บ้านหนองหนองโพธิ์        

๑. วางท่อระบายน้ า  คุ้มร่วมใจพัฒนา 
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยศรีวิไล 

นายก อบต.         -ท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2565)เชิญครับ 

ประชาคม    -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า น้ าไม่ระบาย  มีแต่น้ าขังเป็นแหล่งเพาะยุง  
ประชาคม    -การถมดินติดถนนบางคนไม่ใสท่อ  บางคนใส่ท่อขนาดเล็กท าให้น้ าท่วมขัง 
รองปลัด อบต.  -การก่อสร้างบ้านต้องขออนุญาต อบต. ออกแบบแปลน ถ้าไม่ขอจะออกบ้านเลขที่

ไม่ได้ 
 
นายก อบต.    - เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับศักยภาพของ อบต.ขอให้ท่านพิจารณาดูถึงความ   
                               เปน็ไปได้ของโครงการแต่ละโครงการ  เพราะบางโครงการถ้าอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของ   
                               อบต.แล้ว  ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้  โครงการ/กิจกรรม แต่ละหมู่บ้านไม่มี   
                               บ้านไหนที่ไม่ด าเนินการแล้วเกิดความเดือดร้อนเสียหายรุนแรง  ก็ถือว่าปกติ 
                               อบต.วังยางจะด าเนินการพัฒนาตามโครงการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้เมื่อพิจารณา  

แล้วน าโครงการทั้งหมดที่ได้ออกประชาคมไป  จะได้บรรจุในการจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ทุกโครงการเพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
วังยางพิจารณา ต่อไป        
          

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี  
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นายก อบต.  - ขอขอบคุณประชาคมหมู่บ้านทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันนี้  
 ถ้าไม่มีข้อเสนอเพ่ิมเติมขอปิดการประชุมครับ  

ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

   ลงชื่อ     วรัท    ลี้พล     ผู้จดบันทึก                                  ลงชื่อ     เรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา    ผู้ตรวจ 
             (นายวรัท  ลี้พล)                                (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
 
 
 
 

 สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับต าบล จานวน 165 คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๖๐ = 99 คน 
 สรุปผู้เข้าร่วมประชุม 107 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


