
บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับต าบล 
เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
วันที่  30  พฤษภาคม  ๒๕62   

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

 

เริ่มประชุมเวลา   เวลา 09:0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางพรธนพรรณ  สมสนิท  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ท่านวชิรพล  วิสิลา   
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางพรธนพรรณ  สมสนิท นักวิเคราะห์ฯ ในนามผู้ประสานแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5 ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้
เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคมต าบลในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
๑.  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการทบทวนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไว้ใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีทิศทาง 
เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
๓. เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีความต่อเนื่องกันและ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดการ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูล
ร่วมกัน 
๔. เพ่ือรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโนนมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโนน ได้กรุณาเปิดเวทีประชุมประชาคมต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และได้กรุณาให้
แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนในล าดับต่อไป
......ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายวชิรพล  วิสิลา  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
นายก อบต.บ้านโนน  ผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 

ผมนาย วชิรพล วิสิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน มีความยินดีเป็น 
อย่างยิ่งที่ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมประชาคมระดับต าบลกับทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีเรื่องที่จะประชุมร่วมกับทุกท่านในหลายเรื่อง 
ด้วยกัน วัตถุประสงค์หลักท่ีมีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการประชุม 
ประชาคมชุมชน ในครั้งนี้ ก็เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ  
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 



-๒- 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ือให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในชุมชนได้ โดยร่วมการ
กับคณะกรรมการพัฒนา อบต. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
อบต.คณะกรรการติดตามและประเมินผลผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่
พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ โดย 
อบต.จะน าโครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านเสนอมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาด าเนินการ ส าหรับเรื่องอ่ืนๆนั้นจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการด าเนินงานของ อบต. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา การแก้ไขปัญหา
ขยะ โรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนใน 
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดผลส าเร็จ ซึ่งในวันนี้..พ่อแม่พ่ี 
น้องอยากจะให้ทาง อบต.ด าเนินการอย่างไรก็สามารถเสนอได้เลยครับ 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผม จึงขอเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ณ บัดนี้....ขอเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศีละวงษ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ปลัด อบต.บ้านโนน  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5  

และข้อ 17  ตามท่ี อบต.จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  

ข้อ 3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ให้
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนปรับใช้ใน
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน้ าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
 



 
               -3- 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

         ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกันกับ 
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ได้รับความ 
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

ดังนั้น อบต.บ้านโนน จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจะแก้ไขปัญหาของประชาชนที่
เดือดร้อน และปัญหาแร่งด่วน นั้น 

นางพรธนพรรณ สมสนิท  แจ้งก าหนดการด าเนินโครงการในวันนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ   ก ำหนดกำรจัดเทวีประชุมประชำคมระดับต ำบล เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  

(๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโนน 
     ในวันที่  30  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโนน  
เวลา ๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น. -ลงทะเบียน 
เวลา ๙๐.๓๐ -๑๐.๐๐ น. -พิธีเปิดการประชุมประชาคมต าบลบ้านโนน  

                               โดยท่านนายก อบต.บ้านโนน  (นายวชิรพล  วิสิลา) 
เวลา ๑๐.๐๐ -๑๐.๓๐ น. -บรรยายเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕6-๒๕๖4) โดยท่านปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบล หรือตัวแทน 
เวลา ๑๐.๐๐ -๑๐.๒๐ น. -พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม           
เวลา ๑๐.๒๐ -๑3.๐๐ น. -แบ่งกลุ่มประชุมย่อยเป็นหมู่บ้านระดมความ
คิดเห็นเพื่อน าเสนอสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับ 
การประชาคมมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณากิจกรรม/
โครงการ จัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังแล้ว  ส่งตัวแทนน าเสนอกิจกรรม/ 
โครงการต่อที่ประชุมประชาคมต าบล แต่ละหมู่บ้าน 
เวลา 15.30 น. -พิธีปิดการประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
หมำยเหตุ  ให้ท่ำนส ำรวจข้อมูลปัญหำต่ำงๆ  และจัดเตรียมโครงกำรของ
หมู่บ้ำน เพื่อน ำเสนอในที่ประชุมประชำคมระดับต ำบลและเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖3 
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*****เวลาในการจัดประชุมประชาคมอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขอให้
คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาเสนอโครงการในแต่ละหมู่บ้านแล้ว
จัดเรียงล าดับ ปัญหาความส าคัญของโครงการ เพ่ือน าเสนอปัญหาในที่ประชุม
ได้รับทราบ 

 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๑ ได้เสนอโครงการเข้า

มาจ านวน 5 โครงการ  และขอจัดเลียงล าดับที่ส าคัญจ านวน ๓ โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าซอยโนนพระภูมิ หมู่ที่ 1  (ล ำดับที ่๑) 
2.โครงการโครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหนองโดน,คุ้มอนามัย,คุ้มสิริมงคล หมู่ที่ 1  
(ล ำดับที ่๒) 
3.โครงการสร้ำงถนน คสล.สำยรอบบ้ำน หมู่ที่ 1  (ล ำดับที ่๓) 
 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒  - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๒ ได้เสนอโครงการเข้า
มาจ านวน 10 โครงการ ตามที่ได้เลียงล าดับจากท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกกเบ็ญถึงคลองแห้ง  (ล ำดับท่ี๑) 
2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบรางยู ซอยเจริญสุข  (ล ำดับที๒่) 
3.โครงการถนนดินสายพ่อจันเที่ยงถึงนาพ่อไสว   (ล ำดับท่ี๓) 

 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๓ ได้เสนอโครงการเข้า

มาจ านวน 5 โครงการ ตามท่ีได้เลียงล าดับจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักสามแยกบ้านพ่อทรงเดช-หน้าบ้าน 
แม่มณี    (ล ำดับที ่1) 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามสาย 1.สายไปบ้านพ่อบุญทัน 2.สายพ่อสมจิตร    
   3.สายบ้าน พ่อสุวรรณ หมู่ที่ 3  (ล ำดับที ่2) 
3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.แบบรางยู พร้อมผ้าปิดสายกลาง 
บ้านโพธิ์ศรี ม.3 (ล ำดับที่ 3) 

 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๔ ได้เสนอโครงการเข้า

มาจ านวน  8 โครงการ ตามที่ได้เลียงล าดับจากท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสายริมคลองชลประทาน-คลองสายใหญ่  
(ล ำดับที่๑) 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกันหาสุขดอนปู่ตา  (ล ำดับที๒่) 
3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดป่าด้านทิศตะวันออกถึงหนองนกเขียน   
(ล ำดับที๓่) 
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ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๕ ได้เสนอโครงการเข้า

มาจ านวน 9 โครงการ ตามท่ีได้เลียงล าดับจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านจากพ่อพิทักษ์ถึงบ้านแม่ละมูล หมู่ที่ 
5  (ล ำดับที่๑) 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.สาย
หนองทุ่ง  (ล ำดับที ่๒) 

        3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเส้นกลางบ้านเส้นตะวันตกของหมู่บ้าน พร้อมบ่อ 
พัก (ล ำดับที่ 3) 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๖ ได้เสนอโครงการเข้า
มาจ านวน 4 โครงการ ตามท่ีได้เลียงล าดับจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกถนนรอบหมู่บ้านจดถนนไปบ้านส าโรง 
(ล ำดับที่๑) 
2.โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังถนนสายหลักจดบ้านนายมั่นคง (ล ำดับที๒่) 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดเก่าจากบ้าน อบต.วิเชียร ถึงถนนสายไป
บ้านส าโรง (ล ำดับที่๓) 

 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๗ ได้เสนอโครงการเข้า

มาจ านวน 3 โครงการ ตามท่ีได้เลียงล าดับจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด ถึงถนนลาดยาง(ล าดับที่ 1) 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รื่นเริง  (ล าดับที่ 2) 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยวงษ์ (ล าดับที่ 3) 

  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๘ ได้เสนอโครงการเข้า

มาจ านวน 16 โครงการ ตามที่ได้เลียงล าดับจากท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายค าผัน สมภาร-นายค า เพ็งวิชัย   

(ล ำดับที่๑) 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้าน ผญ.สุดใจถึงหนองตะหลุง (ล ำดับท่ี๒) 
3. โครงการวางท่อประปาจากบึงกระชา ถึง วัดโนนสูง(ท่อพีอี) (ล ำดับที๓่) 
 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ - ตามท่ีได้เสนอโครงการในการประชุมประชาคมในหมู่ที่ ๙ ได้เสนอโครงการเข้า
มาจ านวน 7 โครงการ ตามท่ีได้เลียงล าดับจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านแห้ว หมู่ที9่   (ล ำดับที่๑) 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีนตรา   (ล ำดับที่๒) 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายสามดาบภูเขียว (ล ำดับที๓่) 
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นายก อบต. ในการประชุมวันนี้เราก็ได้ร่วมกันทบทวนโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเข้ามา  เพ่ือ

มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) และได้เวลาสมควรแล้วจึง
ขอปิดการประชุมในวันนี้ 

 
 

       ( ลงชื่อ)..........................................ผู้เขียนรายงานการประชุม 
          ( นางพรธนพรรณ  สมสนิท) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 

       ( ลงชื่อ).........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (  นายวชิรพล   วสิิลา ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
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