
รายงานการประชุมประชาคมต าบลสมัย 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมแผน ฉบับท่ี ๔  

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
วันที่  ๒๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
……………………………….. 

เริ่มประชุมเวลา:     ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน - กล่าวเปิดประชุม 

- กล่าวต้อนรับประชาคมต าบลสมัย ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาเสนอโครงการเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมแผน ฉบับที่ ๔ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสมัย 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน การพิจารณาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม

ฉบับที่  ๔   ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 
- ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยในฐานะประธานคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ชี้แจงเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครับ 

ปลัด อบต. เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับวันนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้
เสียสละเวลามาร่วมประชุมประชาคมกับทาง อบต . สมัย  ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   

                              ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

                               (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

                              (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเตอม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิม เติมให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

-๒- 
 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลสมัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  
                                      มีจ านวน ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

         ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 



 

         ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
         ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
              ประชาชน 

                                        ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
         ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
         ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 

           แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  
                ได้ก าหนดแนวทาง การพัฒนาจาก ๗ ยุทธศาสตร์ จ านวน ๒๑ กลยุทธ์ คือ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  ๒  กลยุทธ์ 

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อหลอดเลี่ยม ราง
ระบายน้ า  อาคาร  

๒. การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  จ านวน  ๒  กลยุทธ ์

๑.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
๒.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน   
จ านวน  ๓  กลยุทธ ์

๑. การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ 
๒. การพัฒนาการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การพัฒนาด้านการเกษตร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน  จ านวน  ๔  กลยทุธ์ 

๑.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.  การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.  การพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 

-๓- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  จ านวน  ๔  กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๒. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ กลยุทธ์    
๑.  การพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  การพัฒนาด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 



 

๓.  การพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จ านวน ๓ แนวทาง    

๑. การพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการรับรู่ข่าวสารของชุมชน 

 
ประธาน ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยได้ชี้แจงรายละเอียด  ในวันนี้จึงเป็น

การประชุมตามขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา  หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนา
ต าบลสมัย ได้ประสานกับประชาคมหมู่บ้านโดยผ่านไปทางก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านด าเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือทบทวนปัญหาก่อนที่จะเสนอโครงการให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมัย นั้น  

ขอให้ตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน แจ้งรายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 

ประชาคม  หมู่ ๑ คณะกรรมการหมู่บ้านสมัย ได้ประชุมประชาคม และเพ่ือน าเสนอ   โครงการบรรจุ 
                            ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔   ขององค์การ 
                            บริหารส่วนต าบลสมัย  มีจ านวน  ๖  โครงการ ดังนี้ 
                            (๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา  
                           ๐.๑๐ เมตร ยาว  ๒๑๕ เมตร  จากที่นานางดาว  ใจเรือน ถึงที่นานายชัยวัฒน์   
                           นวลจันทร์ งบประมาณ  ๑๙๐,๖๐๐  บาท  
 
 

-๔- 
                            (๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร  
                           หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.  
                            Ø ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จ านวน ๖ ท่อน จากที่นายประสิทธิ์  มะโนมูล ถึง  
                           บ้านนายเป็ง  สอนดี   งบประมาณ  ๑๑๓,๙๐๐   บาท 
                            (๓) โครงการวางท่อ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๘ ท่อน ข้างบ้านนายหวล  ยี่พระบาง 
                           งบประมาณ  ๑๕,๙๐๐  บาท 
                           (๔) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ขนาดท่อ  ๐.๓๐ เมตร จ านวน  ๓๐  ท่อน ยาว  
                           ๓๐ เมตร  จากที่นานายธีรเดช  วัทโล ถึง ที่นานางบ่าย  ยะฟู  งบประมาณ   
                           ๓๘,๓๐๐  บาท 
                           (๕) โครงการก่อสร้างพนังก้ันตลิ่งพัง ยาว  ๑๐๐  เมตร  สูง ๑ เมตร  จากบ้านนายสีมา   
                          ใจนันต๊ะ  ถึงบ้านนายบุญมา  หล้าปวงค า  งบประมาณ  ๑๔๓,๙๐๐ บาท 
                          (๖) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านสมัย หมู่ที่  ๑  กว้าง  ๕  เมตร  ยาว   
                          ๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 



 

ประชาคม  หมู่  ๒     ทางคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าหลง หมู่ ๒  ก็ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอ  
                          โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๔   
                          ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยมี  จ านวน ๔ โครงการ  คือ 
                          (๑) โครงการก่อสร้างฝาย  คสล. ล าห้วยสมัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สันฝายสูง 
                          ๑ เมตร  จากที่นานายเต้า  ค าภิโล และที่นานายสนั่น  ศรีจันทร์   งบประมาณ   
                          ๒๙๘,๐๐๐  บาท  
                          (๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
                          ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๙๕  เมตร  จากอาคารแบ่งน้ าเหมืองบ้านจัว ถึง ที่นานายอ้าย  
                          อุตมูล  งบประมาณ  ๓๐๔,๒๐๐ บาท 
                           (๓) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
                            หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร จากที่นางพร  ศรีจันทร์ ถึง ที่นานายชัยชนะ   
                           เตจ๊ะสุภา งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท  

                  (๔) โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังล าห้วยสมัย ยาว ๒๐ เมตร สูง ๔ เมตร   
                           ที่นานายธนะชัย  เตจ๊ะสุภา  งบประมาณ ๗๐,๐๐๐  บาท 

   

ประชาคม หมู่ ๓       ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านจัว ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอ โครงการ 
                           บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วน 
                           ต าบลสมัย   มีจ านวน  ๓  โครงการ  คือ 
                      ๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐  เมตร ยาว  ๒๖๐ เมตร  หนา 
                           ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๖๕๐ ตารางเมตร จากที่นานางวรรณ   ทิพย์ตา  
                           ถึง ที่นานายส่วน   ศรีจันทร์   งบประมาณ   ๓๐๐,๙๐๐ บาท 
 

-๕- 
                         ๒. โครงการก่อสร้างพนั งป้องกันตลิ่ ง ล าห้วยสมัย สูง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
                         ล า ห้ ว ย ส มั ย บ้ า น น า งจั น ท ร์   ศ รี จั น ท ร์  งบ ป ระ ม าณ   ๘ ๖ ,๐ ๐ ๐   บ าท 
                         ๓. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ๖๐๐ เมตร จากบ้านนายจันทร์  
                         ต๊ะปิน ถึง บ้านนางอ้อยใจ  ตาวตา  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ส.อบต. หมู่ ๔      ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านอุมลอง ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการ 
                         บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมแผน ฉบับที่ ๔  ขององค์การ  
                        บริหารส่วนต าบลสมัย   มีจ านวน  ๖  โครงการ  คือ 
                         (๑) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าเด่นพญา ปากกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  
                         ลึก ๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร   งบประมาณ 
                         ๒๒๔,๑๐๐  บาท 
                         (๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา     
                         ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร , กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
                         ยาว ๕๐ เมตร และ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  ยาว  
                          ๓๓๐ เมตร จากที่นานางฟองจันทร์  สุภา ถึง ที่นานายนพรัตน์   ต๊ะมาสี   งบประมาณ   
                         ๔๙๖,๗๐๐  บาท 
                         (๓) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ถนนสาย ลป.ถ. ๙๘ -๐๐๓ บ้านจัวกลาง- 
                         บ้านอุมลอง- บ้านป่าไผ่พัฒนา-บ้านจัวสามัคคี-บ้านจัวใต้ วางท่อระบายน้ า คสล. Ø  
                         ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จ านวน  ๓๙ ท่อน , ท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร มอก. 
                         ชั้น ๓ จ านวน ๑๓๒ ท่อน ,ท่อระบายน้ าคอนกรีต  Ø ๐.๒๐ เมตร จ านวน ๑๕ ท่อน  



 

                         พร้อมบ่อพักน้ า คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา 
                         ๐.๑๕ เมตร จ านวน  ๒๔ บ่อพัก  จากที่นางกานดา   ต๊ะมาศรี ถึง ล าห้วยแม่สระ  
                         งบประมาณ  ๓๐๐,๙๐๐   บาท 
                         (๔) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
                                                 (๕) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยแม่ก๋องแกน  กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร    
                         สูง  ๑.๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๗๑,๗๐๐  บาท 
                        (๖) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยแม่อุมลอง กว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ที่นา   
                        นายศรีวรรณ    เทพสิงห์  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 

ส.อบต. หมู่ ๕    ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเด่น ได้ประชุมประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการบรรจุ 
                      ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลสมัย   มีจ านวน  ๑  โครงการ  คือ 
 

                      (๑) โครงการ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งล าห้วยแม่เสาะ สูง ๓ เมตร  ยาว  ๔๔  เมตร   
                      ล าห้วยแม่มอด  งบประมาณ   ๓๐๒,๙๐๐  บาท  
 
 

-๖- 

ประชาคม หมู่ ๖   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจัวใต้ ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการบรรจุใน 
                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลสมัย  น าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๓  โครงการ  คือ 
                      (๑) โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ล าห้วยอิมลอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สันฝายสูง  
                      ๑  เมตร จากที่ นานายสมจิตร   ค าลือ  และที่ นางน้อย   เมืองมา  งบประมาณ   
                      ๒๙๘,๐๐๐ บาท 
                      (๒) โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า เสริมผิวจราจร   
                      คสล. ๒ ข้างทาง หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
                      คอนกรีต Ø ๐.๒๐ เมตร จ านวน ๗๖ ท่อน และท่อระบายน้ า คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร มอก. 
                     ชั้น ๓ จ านวน ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก  
                     ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๑๕ บ่อพัก จากบ้านนายส่ง  ศรีจันทร์ ถึง  ล าเหมืองห้วยกลาง  
                     งบประมาณ  ๒๙๐,๐๐๐  บาท 
                     (๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา 
                     ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร จากบ้านนายเปรม  บุญรมย์ ถึง  
                     บ้านนายราช  เตจ๊ะ งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท 
 

ส.อบต. หมู่ ๗ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านสมัยชัย ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการบรรจุ 
(นายสมศักดิ์) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔  ขององค์การบริหาร  
                    ส่วนต าบลสมัยน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๓  โครงการ  คือ 
                    (๑)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ล าเหมืองเด่นนาไฮ กว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร  
                   หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร จากที่บ้านนายค าน้อย  สุเม็ง ถึง ที่นายเดช  มะโนมูล  
                   งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐  บาท  



 

                   (๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
                  ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร จากที่นานายตุ้ย  ตาค าปัญญา ถึงที่นานายสมศักดิ์  พรมวัง  
                  งบประมาณ ๓๑๑,๐๐๐  บาท  
                   (๓) โครงการวางท่อ  คสล.  ล าเหมืองแม่สระ  โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก เพื่อจ่ายเป็นค่า 
                  จัดซื้อท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร  จ านวน  ๓๐  ท่อน  จากที่นานางเอ้ย  ทะนันชัย ถึง  
                  ที่นานายไชยศรี  ค ามี    งบประมาณ  ๑๓,๗๐๐  บาท 

.อบต. หมู่  ๘  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านป่าไผ่ พัฒนา ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการ 
                   บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ ขององค์การบริหาร   
                   ส่วนต าบลสมัย และน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๒  โครงการ  คือ 
 
 
 

-๗- 
 
                    (๑)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ลป.ถ. ๙๘-๐๒๕ สายห้วยสังขรณ์  กว้าง ๓ เมตร ยาว  
                   ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร จากท่ีนานายยศ    
                   ค ามี ถึง ที่นานางปนัดดา  หล้าปวงค า   งบประมาณ   ๓๘๕,๔๐๐ บาท 
                   (๒)  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน ๒ จุด ดังนี้ 
                         จุดที่ ๑  ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้ อยกว่ า ๕๔๐  ตารางเมตร จากบ้ านนายประยู ร  หล้ าปวงค า ถึ ง  บ้ านนายพลอย  ค าผ ง 
                         จุดที่  ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พ้ืนที่              
ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร  จากบ้านนางจันทร์  ขัตมงคล ถึง ที่นานายนุต   ค าวงษา 
                         งบประมาณ  ๓๑๑,๓๐๐    บาท   
                 

ประชาคม หมู่ ๙   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจัวกลาง ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการบรรจุ 
                      ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - -พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ิมเติมแผน ฉบับที่ ๔ ขององค์การ 
                      บริหารส่วนต าบลสมัย และน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๒  โครงการ    
                     คือ 
                     (๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง ๑  เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
                    ยาว ๑๕๐ เมตร ที่นานางปราณี   สมนะ ถึงที่นานายเลื่อน  หม่องเมทา  งบประมาณ  
                    ๓๓๑,๗๐๐  บาท 
                    (๒) โครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายแพะป่าซ้าน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร  
                    ยาว  ๓๐๐ เมตร จากที่นานายบัณฑิต  สอนอินต๊ะ ถึง ที่นานายทอง  ปุ๊ดฝั้น  งบประมาณ   
                    ๗๑๖,๔๐๐  บาท 
ประชาคม หมู่ ๑๐   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจัวสามัคคี ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการ 
                         บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ิมเติมแผน ฉบับที่  ๔ 
                         ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย และน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  
                        ๓  โครงการ  คือ 
                        (๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี 
                        พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร จากที่นานายดนัย  ค าปาวง ถึง ที่นานายวัลลภ   
                        มานันชัย    งบประมาณ  ๑๓๒,๐๐๐ บาท 



 

                        (๒) โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  
                        จากที่นานายอ้าย  ด่านอินถา ข้ามล าเหมืองแม่วะ  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท  
                        (๓) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค    งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  

  
              
 
 

-๘- 
 

ส.อบต. หมู่ ๑๑    ทางคณะกรรมการหมู่บ้านสมัยเสรี ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการ               
     บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔  ขององค์การบริหาร 
                       ส่วนต าบลสมัย   ที่ยังไม่ได้จัดท าและน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน มีจ านวน  
                       ๒  โครงการ  คือ 
              (๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จ านวน ๒ จุด ดังนี้ 
                      จุดที่  ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙ เมตร  หนา๐.๑๕ เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า       
                      ๒๗๖ ตารางเมตร จากบ้านนายฉัตรไชย  สายศิริ  ถึง  บ้านนายเสมือน   หล้าปวงค า  
                      จุดที่  ๒ กว้าง ๒ เมตร  ยาว  ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า    
                      ๔๔  ตารางเมตร   จากบ้านนายฉัตรไชย  สายศิริ ถึง บ้านนนายจันทร์   ศิริ  
                      งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท                     

    (๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ฝาเหล็ก)  กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร   
                      หนา ๐.๑๐ เมตร  ยาว ๙๘ เมตร จากบ้านนายส าเร็จ   สุเม็ง ถึง บ้านนายนิคม  นันตา   
                      งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

 

ส.อบต. หมู่ ๑๒    ทางคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าหลงสันติสุข ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอ  
                       โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔      

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  และน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน   
   มีจ านวน  ๕  โครงการ  คือ 

 

                      (๑)  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
                      (๒)  โครงการก่อสร้างขุดลอกล าห้วยแม่เสาะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาว 
                      ๘๐๐  เมตร ลึ ก ไม่ น้ อยกว่ า   ๐ .๘ ๐   เมตร  หรื อมี ป ริม าณ ดิ นขุ ด ไม่ น้ อยกว่ า   
                      ๓,๗๐๐  ลูกบาศก์เมตร  ล าห้วยแม่เสาะ  จากที่นายน้อย   หล้าปวงค า ถึง ที่นายอินค า   
                      หล้าปวงค า  งบประมาณ  ๑๒๔,๘๐๐  บาท 
                      (๓)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๔๒๐ เมตร       
                     จากบ้านนางค า  หล้าปวงค า ถึง สามแยกหน้าวัด  งบประมาณ ๔๗๖,๙๐๐ บาท 
                     (๔)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๓๐ เมตร  
                     จากสี่ แยกเขต ๕ ถึ ง บ้ านนายรัตน์    ต๊ะมาสี    งบประมาณ  ๒๖๑,๑๐๐   บาท 
                      (๕)  โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาดท่อ Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว  ๑๘๐ เมตร จากบ้าน 
                      นางศรีรวย  หล้าปวงค า ถึง ที่นา นายมูล   มังป๋อง , จากที่นานายมูล  มังป๋อง ถึง  
                     ห้วยแม่เสาะ  งบประมาณ   ๒๒๕,๘๐๐  บาท 
                     (๖) โครงการงานประเพณีพระธาตุวัดบ้านน้ าหลง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

 
 



 

 
-๙- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ส.อบต. หมู่ ๑๓   ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน เด่นนภา ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอโครงการ 
                      บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ ขององค์การบริหาร  
                      ส่วนต าบลสมัยน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๔  โครงการ  คือ 
                      (๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ลป.ถ.๙๘-๐๒๔ หนองปู่จั่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว   
                      ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร จากที่นานายสุข   
                     หล้าปวงค า ถึงที่นานายวีรนันท์   ดวงค า   งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
            (๒) โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หนองปู่จั่งสายกลาง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
                     จ าก ที่ น าน า งบั ว ห ล ว ย   ปิ งปั ญ ญ า   ถึ ง ถ น น เห มื อ งบ้ า น ปู    งบ ป ระม าณ   
                     ๒,๑๐๖,๔๐๐   บาท 
                     (๓)  โครงการวางท่อ PVC ถนนเขต ๗  โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
                    ท่อ PVC ขนาด ๓  นิ้ว  จ านวน ๑๐ ท่อน   งบประมาณ ๔,๒๐๐  บาท 
                    (๔) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค   งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

นักวิเคราะห์ฯ  จากที่ตัวแทนหมู่บ้านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ จะมีคณะกรรมการ 
            ท่านอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
 

ประธาน ถ้าไม่มี  จะขอมติจากที่ประชุม เพ่ือมีมติเห็นชอบการประชุมชาคมต าบลสมัย    
เพ่ือน าโครงการของแต่ละหมู่บ้าน   เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย จะน าโครงการ

ทั้งหมดบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

-  
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
    (ลงชื่อ) ................................................ผู้บันทึกการประชุม    
                     (นางทองเพียร   มุทอง) 
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           

    (ลงชื่อ) ................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม    
                      (นายอภิชัย   วีรอาภาชัย) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย              

   (ลงชื่อ) ................................................ผู้รับรองบันทึกการประชุม     
                         (นายผจญ   สุยะ)      
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมยั                           
                         

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต าบลวังพร้าว 
เพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๗) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
วันที่  20  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2549 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอินสวน  จันทร์เดช นายก อบต.   
2 นายยงยุทธ    นันต๊ะน้อย รองนายก อบต.   
3 นายเหรียญ    อินทะ รองนายก อบต.   
4 นายนิธิ          ค าแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1   
5 นายสายัณห์   ค าแดง สมาชิก อบต. หมู่ 1   
6 นางศิริรัตน์   เศษโคตร ประธานแม่บ้าน หมู่ 1   
7 นางอาวร       สารถี ประธาน อสม. หมู่ 1   
8 นายช่วย        อุตโม ประธานประชาคม หมู่ 1   
9 นายนิพนธ์    ยะถากรรม ประธานเยาวชน หมู่ 1   



 

10 นายประเสริฐ   ศรีสุภา ก านันต าบลวังพร้าว   
11 นางจันทร์ฉาย  สุภากาวี ประธานสภา อบต.   
12 นายสมเกียรติ   อุทาหรณ์ รองประธานสภา อบต.   
13 นางกัลยา          จาระณะ ประธานแม่บ้าน หมู่ 2   
14 นายอานนท์      นิลต๊ะ ประธาน อสม. หมู่ 2   
15 นายทอน          แก้วเตชะ ประธานประชาคม หมู่ 2   
16 นายไพศาล      โป่งแก้ว ประธานเยาวชน หมู่ 2   
17 นายประยุทธ   วีฟอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3   
18 นายเหรียญ      หอระดี สมาชิก อบต. หมู่ 3   
19 นางเนาวนิต     วีฟอง ประธานแม่บ้าน หมู่ 3   
20 นายเทียม         เดินเมือง ประธาน อสม. หมู่ 3   
21 นายเหรียญ      หอระดี ประธานประชาคม หมู่ 3   
22 นายนิพนธ์      ใจสาร ประธานเยาวชน หมู่ 3   

 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นายสมพร          สุเมทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4   
24 นายณรงค์ศักดิ์   วจนานวัช สมาชิก อบต. หมู่ 4   
25 นางสังวาลย์       อินทะปัด ประธานแม่บ้าน หมู่ 4   
26 นายเกษม           นันตา ประธาน อสม. หมู่ 4   
27 นางจันทร์เที่ยง  วงค์ษา ประธานประชาคม หมู่ 4   
28 นางสาวมยุรี       มูลมั่ง ประธานเยาวชน หมู่ 4   
29 นายนพดล       ซาวค า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5   
30 นายศรีนวล     วัฒเสน สมาชิก อบต. หมู่ 5   
31 นายอุดม          จ๊ะใจ สมาชิก อบต. หมู่ 5   
32 นางพุฒ            สืบศิริ ประธานแม่บ้าน หมู่ 5   
33 นางจันทร์ติ๊บ   เพียรอักษร ประธาน อสม. หมู่ 5   
34 นายเดชฤทธิ์    ปันถี ประธานประชาคม หมู่ 5   
35 นายดอน          ปัญญาวัน ประธานเยาวชน หมู่ 5   
36 นายสมบูรณ์    ค าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6   
37 นางสาวทยิดากานต์ ทองศรี สมาชิก อบต. หมู่ 6   
38 นายชูเกียรติ     อินทะนนท์ สมาชิก อบต. หมู่ 6   
39 นางศรีรัตน์      ค าแก้ว ประธานแม่บ้าน หมู่ 6   
40 นางดวงใจ       เรืองจิตต์ ประธาน อสม. หมู่ 6   
41 นายสมหมาย   ค าแก้ว ประธานประชาคม หมู่ 6   
42 นายมนัสพงษ์   ค าแก้ว ประธานเยาวชน หมู่ 6   



 

43 นายสมคิด       ภิญโญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7   
44 นายดวง           อินเลิศ สมาชิก อบต. หมู่ 7   
45 นางสาวผัด      เป็งค ามา สมาชิก อบต. หมู่ 7   
46 นางคนึงจิตร์   อุตจันทร์ ประธานแม่บ้าน หมู่ 7   
47 นางวันเพ็ญ     ยินดี ประธาน อสม. หมู่ 7   
48 นายสม  ไชย เจริญ ประธานประชาคม หมู่ 7   
49 นายไกรศร  เป็งค ามา ประธานเยาวชน หมู่ 7   
50 นางสาวสายสุนีย์  สุภาจันทร์ ปลัด อบต.   
54 นางสาวข่ายค า    อินนั่งแท่น หัวหน้าส่วนการคลัง   
55 นายอดุลวิทย์       มัชชะ หัวหน้าส่วนโยธา   
56 ว่าที่ ร.ต.สายฝน  ราชล า นักวิชาการศึกษา   
57 นางจิราพร อนันตโสภณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
รายงานการประชุมประชาคมต าบลวังพร้าว 

เพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

วันที่  20  เดือน เมษายน  พ.ศ.2554 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

……………………………….. 
เริ่มประชุมเวลา:     09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน - กล่าวเปิดประชุม 

- กล่าวต้อนรับประชาคมต าบลวังพร้าว ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาเสนอโครงการ
เข้าแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังพร้าว 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 - 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน 1) การพิจารณาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557)  
                                ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว 

- ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวในฐานะประธานคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว ชี้แจง
เกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557) ครับ 

ปลัด อบต.  - ขอบคุณครับ 
 - เรียนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุมการพิจารณาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว  กระผมขออธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557) ดังต่อไปนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปีให้จัดท า   และ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี นั้น 

 
 
 

 
1. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) 

 ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร     ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ให้ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) 
 ให้น าข้อความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) และข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
 ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 ให้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชน 
 ให้ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 ให้ค านึงถึงความเป็นไปในการปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญความเร่งด่วนของโครงการ คือ 
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และ ความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไปปฏิบัติก่อน 
 ให้ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557) 
 การเตรียมการจัดท าแผนและจัดเก็บข้อมูล ภายในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2553 
 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ภายในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2554 
 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ภายในเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2554 
 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี     ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน 2554 
 การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีภายในเดือนพฤษภาคม-เดือน
มิถุนายน 2554 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การจัดการระบบเศรษฐกิจและส่วนรวม 
5. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อไปสู่ธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าปาง ได้จ าแนกประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ไว้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ เป็นเมืองน่าอยู่ประกอบด้วย 4            
ยุทธศาสตร์ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรผลิตพืชปลอดสารพิษ เพ่ือพัฒนา
ไปสู่เกษตรอินทรีย์ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาความยากจน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความเขียวขจี ร่มรื่น สะอาด

และสวยงาม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าเที่ยว ประกอบด้วย 3       

ยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการท่อง   

              เที่ยว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวอื่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองเซรามิค 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการตลาด 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง

ของชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 



 

ประธาน ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวได้ชี้แจงรายละเอียด  ในวันนี้จึง
เป็นการประชุมตามขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา     การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ต้องกระท าภายในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม  หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนา
ต าบลวังพร้าว ได้ประสานกับประชาคมหมู่บ้านโดยผ่านไปทางก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านด าเนินการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือทบทวนปัญหาก่อนที่จะเสนอโครงการให้กับทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว นั้น  

ขอให้ตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน แจ้งรายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอเขา้บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพร้าว 

ประชาคม  หมู่ 1  คณะกรรมการหมู่บ้านแม่หลง ได้ประชุมประชาคม และเพ่ือน าเสนอ(นายบุญช่วย) 
             โครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2555-พ.ศ.2557)   ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลวังพร้าว โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-
พ.ศ.2556) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท าและน าโครงการที่
เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  9  โครงการ ดังนี้ 
ด้านการพัฒนาระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
1. ก่อสร้างดาดล าเหมืองตั้งแต่ต้นตาลถึงฟาร์มไก่ 
2. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 4 
3. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 7 
4. ถนน คสล. ซอย 8 - ซอย 11 
5. ถนน คสล. ซอย 2 
6. ถนน คสล. สายสันต้นผึ้ง หลัง อบต.วังพร้าว 
7. ถนน ลูกรัง ซอย 8 
8. ถนน ลูกรังติดล าน้ าแม่ปุง 

 
ประชาคม  หมู่ 2  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านวังพร้าว หมู่ 2  ก็ได้ประชุมประชาคม เพื่อ 
(นายทอน)  น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลวังพร้าว มีจ านวน  9 โครงการ โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท าและน า
โครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  คือ 
 
 
 
 

1. ถนนลูกรัง (บ้านโฮ้ง) 
2. ถนนลูกรังข้างแม่ปุง(ต่อจากบ้านผึ้งนาเกลือ) 
3. ถนนลูกรังเลียบฝั่งแม่น้ าจาง 
4. ถนน คสล. ซอยข้างวัดวังพร้าว 
5. ถนน คสล. ซอยบ้านนายค าน้อย  ภิญโญ 
6. ถนน คสล. ซอยบ้านนายไชยา  



 

7. ก่อสร้างดาดล าเหมือง ล าเหมืองแม่ธิใต้ 
8. ก่อสร้างดาดล าเหมือง (แต 5 ) ถึง แม่ปุง 
 

ประชาคม หมู่ 3  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสาด ได้ประชุมประชาคม เพื่อน าเสนอ(นายเหรียญ) 
              โครงการบรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี   (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556)   ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลวังพร้าว โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-พ.ศ.
2555) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท าและน าโครงการที่ เสนอเข้ามา
บรรจุในแผน  มีจ านวน  12  โครงการ  คือ 
 

1. ก่อสร้างดาดล าเหมือง ต้นดู่  
2. ก่อสร้างดาดคอนกรีต (ซอยลุงเสาร์) หมู่ที่ 3 
3. ก่อสร้างดาดล าเหมืองต้นธง 
4. ก่อสร้างดาดล าเหมืองต้นข่อย 
5. ถนนลาดยาง หมู่ 3 – หมู่ 7 
6. ถนน คสล. บ้านนายจันทร์  สมศรี 
7. ถนน คสล. บ้านนายลพ  บุญเรือง 
8. ถนน คสล. บ้านนางจรัสศรี  เป็งสุทะ 
9. ทางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักและซอยในหมู่บ้าน 
10. ถนนลูกรัง (ไหล่เหมืองต้นดู่) 
11. ถนนลูกรัง สายทุ่งเด่น 
12. ถนนลูกรัง ทุ่งหนองช้าง 

ส.อบต. หมู่ 4  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านม่อนหินแก้ว ได้ประชุมประชาคม เพื่อ 
(นายยงยุทธ) น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) ขององค์ 

การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-พ.ศ.
2555) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท าและน าโครงการที่เสนอเข้ามา
บรรจุในแผน  มีจ านวน  11  โครงการ  คือ 
 
 
 

1. ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองพลังไฟฟ้า 
2. ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองถมแม่ปุง 
3. ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองไส้ไก่ (บ้านต้นมื่น) 
4. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 11 และบ้านต้นมื่น 
5. ถนน คสล. (เชื่อมเขตทางหลวงกับทางเข้าหมู่บ้าน 11 ซอย) 
6. ถนน คสล. ซอยบ้านนายเทียว  นันต๊ะน้อย 
7. ถนน คสล. ซอยบ้านนายอุดม  ลัดดาวงศ์ 
8. ถนน คสล. ซอยบ้านนายสุวิทย์ 
9. ถนนลูกรังเชื่อมทางรถไฟ 
10. ถนนลูกรังซอยบ้านแม่ชีวา 



 

ส.อบต. หมู่ 5   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านผึ้งนาเกลือ ได้ประชุมประชาคมเพ่ือ 
(นายอุดม)  น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556)  

          ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี    
           (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท า 
          และน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  11  โครงการ  คือ 

 

1. ถนน คสล. ทางเข้าหน้าวัดเลียบแม่ปุง 
2. ถนน คสล. ไปสระหลวง 
3. ถนน คสล. ไปหนองฝายแก้ว 
4. ถนนลูกรังเลียบฝั่งแม่ปุง 
5. ถนนลูกรังสระน้ าสาธารณะ 
6. ถนนลูกรังเชื่อมต าบลศาลา 
7. รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
8. ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6-10 
9. ดาดล าเหมืองคอนกรีต (สระหลวงถึงปลายทาง) 
10. ดาดล าเหมืองกลางหมู่บ้าน 
11. ดาดล าเหมืองไส้ไก่เชื่อมต่อเหมืองไฟฟ้าทุกเส้น 

ประชาคม หมู่ 6   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านสบจาง ได้ประชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอ 
(นางสาวทยิดากานต์) โครงการบรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี   (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556)  

 

 

 

 
           ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี   
           (พ.ศ.2553-พ.ศ.2555) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท าและ  
          น าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  9  โครงการ  คือ 

1. ดาดล าเหมืองคอนกรีต (สู่ล าเหมืองแก้ว) 
2. ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านเด่น 
3. ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนางศรีนวล  อินทนนท์ 
4. ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนายมนัส  เทพสุภา 
5. ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนางพรรณ  อินทะนนท์ 
6. ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเข้าป่าช้า 
7. ถนนลูกรัง (ทางรถไฟ) 
8. ถนนลูกรัง (ซอยบ้านนายหลง ปุค าแดง) 
 
 

ส.อบต. หมู่ 7   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านวังพร้าวพัฒนา ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
(นายดวง)           น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556)    



 

           ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
           (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท า 
          และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  10  โครงการ  คือ 

 

1. รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 
2. รางระบายน้ า ซอย 4 ถึงทางรถไฟเดิม 
3. ถนนลูกรัง เชื่อมต่อซอย 22 จากบ้านนายไกรสอน ไชยสาร 
4. ถมดินลูกรังในซอยจากทางรถไฟเดิมถึงบ้าน นายจันทร์  แก้วธิดา 
5. ถนน คสล. ซอย 20 ถึงบ้านนายเสน่ห์ คันธวงศ์ 
6. ถนน คสล. ซอย 23 บ้านนางพร  ปุ๊ค าแดง 
7. ถนนลาดยางซอยเข้าป่าช้า 
8. ถนนลาดยางซอยเข้าบ้าน นางวันเพ็ญ  ยินดี 
9. ดาดล าเหมืองไส้ไก่ จากแต 5 ถึง นานางจันทร์ฉาย  สุภากาวี 

 
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  จากที่ตัวแทนหมู่บ้านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ จะมีคณะกรรมการ 
(นางจิราพร)  ท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 
 
 
 
 
ประธาน  ถ้าไม่มี  จะขอมติจากที่ประชุม เพ่ือมีมติเห็นชอบการประชุมชาคมต าบล

วังพร้าวเพ่ือน าโครงการของแต่ละหมู่บ้าน   เข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2554-พ.ศ.2556) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว   ทางองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวจะน า

โครงการทั้งหมดบรรจุเข้าในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2556) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
-  

ปิดประชุมเวลา    12.00  น. 
 
    (ลงชื่อ) ................................................ผู้บันทึกการประชุม    
                      (นางจิราพร  อนันตโสภณ) 
                          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    
       
    (ลงชื่อ) ................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม    
                      (นายสง่า   แก้วมารัตน์) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว    
          
 



 

   (ลงชื่อ) ................................................ผู้รับรองบันทึกการประชุม     
                      (นายประเสริฐ  ศรีสุภา)      
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประชาคมต าบลสมัย 
เพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
วันที่  ๒๓  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
……………………………….. 

เริ่มประชุมเวลา:     ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน - กล่าวเปิดประชุม 

- กล่าวต้อนรับประชาคมต าบลสมัย ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาเสนอโครงการเข้า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 - 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน ๑) การพิจารณาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)  



 

                                ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 
- ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยในฐานะประธานคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ชี้แจงเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ครับ 

ปลัด อบต.  - ขอบคุณครับ 
 - เรียนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

การพิจารณาเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  กระผมขออธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ดังต่อไปนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาสามปีให้จัดท า   และ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี นั้น 
๒. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

                          ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
                          ให้ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๕๙) 
                          ให้น าข้อความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) และ  
                          ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
                          ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
                          ให้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชน 
                          ให้ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
                          หน่วยงานอื่นๆ 
 

-๒- 
 

                          ให้ค านึงถึงความเป็นไปในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
                          รายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับ 
                          ความส าคัญความเร่งด่วนของโครงการ คือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
                          ของประชาชน และ ความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไปปฏิบัติก่อน 
                          ให้ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) 
                          การเตรียมการจัดท าแผนและจัดเก็บข้อมูล ภายในเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม  
                          ๒๕๕๗ 
                          การประชุมประชาคมท้องถิ่น ภายในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
                          การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ภายในเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
                          การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี     ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือน 
                          พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
                          การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีภายในเดือน 
                          พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙) 
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ

พลังงาน 
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู๋การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  มี ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิกและ
สินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
จังหวัดล าปาง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็งมี
ภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-๓- 
 

                ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเสรมิและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความ 
                                               พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศ 
                                               อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโยง (GMS) 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
                                               ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา มี
จ านวน ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

         ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
         ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
         ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
              ประชาชน 

                                        ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
         ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
         ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 



 

 
           แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  

                ได้ก าหนดแนวทาง การพัฒนาจาก ๗ ยุทธศาสตร์ จ านวน ๒๑ แนวทาง คือ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  ๒  แนวทาง 

๓. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อหลอดเลี่ยม ราง
ระบายน้ า  อาคาร  

๔. การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  จ านวน  ๒  แนวทาง 

๑.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
๒.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน   
จ านวน  ๓  แนวทาง 

๔. การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ 
๕. การพัฒนาการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. การพัฒนาด้านการเกษตร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน  จ านวน  ๔  แนวทาง 

๑.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.  การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.  การพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 
 

-๔- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  จ านวน  ๔  แนวทาง 
๕. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. การพัฒนาด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๘. การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ แนวทาง    
๑.  การพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  การพัฒนาด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
๓.  การพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จ านวน ๓ แนวทาง    
๑. การพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการรับรู่ข่าวสารของชุมชน 

 



 

ประธาน ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยได้ชี้แจงรายละเอียด  ในวันนี้จึงเป็น
การประชุมตามข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนา     การประชุมประชาคมท้องถิ่น ต้อง
กระท าภายในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม  หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนา
ต าบลสมัย ได้ประสานกับประชาคมหมู่บ้านโดยผ่านไปทางก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านด าเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือทบทวนปัญหาก่อนที่จะเสนอโครงการให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมัย นั้น  

ขอให้ตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน แจ้งรายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอเขา้บรรจุในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมัย 

ประชาคม  หมู่ ๑ คณะกรรมการหมู่บ้านสมัย ได้ประชุมประชาคม และเพ่ือน าเสนอ   

                             โครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)   ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-
พ.ศ.๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ที่ยังไม่ได้จัดท าและน าโครงการที่
เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๓  โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยน  จากบ้านนายนวล ยี่พระบาง ถึง บ้านนายณัฐพล    
ปิงจันทร์  ๒๐๐  เมตร 

        ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ในหมู่บ้าน ๒ จุด 
   ๑. ถนนจากบ้านนายรู   วงค์จักค า ถึง  บ้านนายเป็ง  สอนดี 
   ๒. ถนนจากบ้านนายอ้วน  ดวงค า ถึง ทุ่งนา 
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๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากสามแยก หมู่ ๑๓ ถึง หมู ่๑๑ ประมาณ 
๑,๒๐๐ เมตร  
๔. โครงการกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน 
๕. โครงการวางท่อหน้าอ่างเก็บน้ าแม่สระ ประมาณ ๘๐๐ เมตร ท่อขนาด ๑ เมตร  
๖. โครงการก่อสร้างรางริน จากท่ีนานายอุ๊ด  เรนทร ถึง ที่นานายเลย  สอนดี  
๗. โครงการก่อสร้างรางรินจากท่ีนานายเรือน  ใจหมื่น ถึง ที่นานายทอน  ใจหมื่น  
๘. โครงการปรับปรุงเขียงแบ่งน้ าห้วยทราย 
๙. โครงการวางท่อ จากที่นานายขันแก้ว  เรือนปา ถึง ที่นานายผัดแก้ว   
ตาค าปัญญา   
๑๐. โครงการก่อสร้างรางริน จากที่นานายติ๊บ  วงค์สายปัญญา ถึง ที่นานายนิรัญ  
พรมวัง  
๑๑. โครงการก่อสร้างรางริน จากฝายแม่สระ ถึง ที่นานายอโนชา  เรือนปา  
๑๒. โครงการก่อสร้างวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ซม.จากนานางลัดดา   
ใจกาวิน ถึง นานายสมศักดิ์ หล้าปวงค า 
 ๑๓. โครงการก่อสร้างรางรินข้างป่าช้าจากนานายหิรัญ  ใจนันต๊ะ ถึง ห้วยแม่เกี๋ยง  

 



 

ประชาคม  หมู ่๒     ทางคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าหลง หมู่ ๒  ก็ได้ประชุมประชาคม เพื่อ 
       น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ขององค์การ 

     บริหารส่วนต าบลสมัยมี  จ านวน ๑๑ โครงการโดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนา 
     สามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๕๙)ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท า    
     และน า  โครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  คือ 

                          ๑. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคจากบ้านจัว ถึง หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๒  
     ๒. โครงการวางท่อระบายน้ าจากร้านค้าชุมชนถึง บ้านนายภราดร หล้าปวงค า   
     ๓. โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร      
     ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเต้า  ค าภิโล ถึง ป่าช้า     
     ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน      
     ๖. โครงการก่อสร้างรางริน จากบ้านนายเทา  ตาวตา ถึง ที่นา นายจันทร์  ต๊ะปิน   
         ประมาณ ๑ กม. 
     ๗. โครงการกลุ่มอาชีพท่อผ้าบ้านน้ าหลง ๓๐,๐๐๐  บาท    
     ๘. โครงการก่อสร้างรางริน จากอาคารแบ่งน้ า ถึง ที่นานายอ้าย  อุตมูล  
     ๙. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยสมัย หมู่ ๒  
   ๑๐. โครงการก่อสร้างล าเหมืองแม่เซาะ จากท่ีสวน นายเต้า  ค าภิโล ถึง ที่นา 
        นายเทา  ตาวตา  
   ๑๑. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  
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ประชาคม หมู่ ๓  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านจัว ได้ประชุมประชาคม เพื่อน าเสนอ 
              โครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี   (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)   ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.
๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท าและน าโครงการที่ เสนอเข้ามา
บรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๐  โครงการ  คือ 
 

             ๑. โครงการปรับปรุงไหล่ทาง เทซีเมนต์สองข้างทางจากบ้านนายผจญ  สุยะ ถึง ห้วยกี่ค า 
             ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวัน  เตจ๊ะสุภา ถึง บ้านนายสุข  วัทโล พร้อมวาง 
                     ท่อขนาด ๒๐ ซม. 

       ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายผัด  ศรีจันทร์ ถึง บ้านนายขัน  ด่านอินถา  
          พร้อมวางท่อขนาด ๒๐ ซม. 
       ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพงศกร  ต๊ะมาศรี ถึง บ้านนายติ๊บ  ต๊ะมาสี  
          พร้อมวางท่อขนาด ๒๐ ซม. 

                 ๕. โครงการปรับภูมิทัศน์ห้วยกี่ค า  
            ๖. โครงการขุดบ่อน้ าห้วยกี่ค า  
            ๗. โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองจากที่นา นายจิตร  เมืองมา ถึง ที่นานายหลวง  หล้าปวงค า  
               ประมาณ ๘๐๐ เมตร 



 

           ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานางบัวเขียว  ค าภิโล  ถึง ที่นานางอ าพัน ทินวัง และ 
              ที่นานางหลั่น  ด่านอินถา    (ทางแยก อ าพัน + หลั่น) 
           ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายสรชัช  วงศ์ภิโล  ถึงท่ีนานายปัญญา  วันหมื่น 
         ๑๐. โครงการปรับปรุงรางส่งน้ าจากหน้าบ้านนายศักดา  วังในถึงปากทางเข้าโรงเรียน (จัวบน) 
              ถึงท่ีดินของ    นายราชัน  วงศ์ภิโล  
  

ส.อบต. หมู่ ๔ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านอุมลอง ได้ประชุมประชาคม เพื่อ 
                    น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา ๓ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ขององค์ 

การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.
๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท าและน าโครงการที่เสนอเข้ามา
บรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๓  โครงการ  คือ 

                   ๑. โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านนายปุ๊ด  ต๊ะมาศรี 
                   ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายยงค์  ฟูสอน ถึง บ้านนายวาด  ยะชะระ   
                   ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านนายบุญส่ง  ค าลือ  ถึง บ้านนายวัง  ยะอุด  

            ๔. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใส พร้อมท่อขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๙๐๐  เมตร      
                  ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเตียม  ทินวัง ถึง บ้านนางอารยา  ตาวตา 
                  ๖. โครงการก่อสร้างรางรินจากห้วยแม่อุมลองหลวงจากนานายทอง  มังป๋อง ถึง  
                     นานายบุญเรียน  ศรีจันทร์ 
                 ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญ  มะโนมูล ถึง บ้าน นางตาน้อย  มะโนมูล  
                 ๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  บ้านนายยงค์  ฟูสอน  ถึง ห้วยแม่สระ  
                 ๙. โครงการก่อสร้างรางริน จากนานายประวัติ  ศรีจันทร์ ถึง นานายภาพ  ศรีทิ  
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                ๑๐. โครงการก่อสร้างรางรินเหมืองแม่สระ 
                ๑๑. โครงการก่อสร้างรางริน จากนานายประยงค์  ตาวตา ถึง นานายเร็ว  ค าลือ  
               ๑๒. โครงการก่อสร้างรางรินจากนา นายพุทธ  ยะอุด  ถึงนานายทน  ค าภิโล 
               ๑๓. โครงการก่อสร้างรางริน  กว้าง ๑.๕๐ เมตร  ความยาวประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร ห้วยแม่สระ 
                    จากปากเหมืองใหญ่  

ส.อบต. หมู่ ๕ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเด่น ได้ประชุมประชาคมเพ่ือ 
               น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท า 
และน าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๒  โครงการ  คือ 

 

          ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   ขนาด ๖๐  เซนติเมตร  จากศาลาประชาคม ถึง  
             นานายดล  ใจนันต๊ะ   ประมาณ ๒๐๐ เมตร 

          ๒. โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยน ศาลเจ้าเมือง  ประมาณ ๘๐ เมตร  
          ๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายหว่าง อุตมูล  ถึง สะพานห้วยหลวง  
             ประมาณ ๓ กิโลเมตร   



 

         ๔. โครงการก่อสร้างวางท่อปูน     ๖๐  เซนติเมตร จากอ่างเก็บน้ าห้วยสมัยถึงห้วยแม่มอด   
             ประมาณ ๒ กิโลเมตร  
        ๕. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  บาท    
        ๖. โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน   

         ๗. โครงการสร้างรางรินจากที่นานายทูม  ใจนันต๊ะ ถึง ที่นานายเป็ง  ปิงจันทร์ 
                     ประมาณ ๔๐๐ เมตร 

       ๘. โครงการวางท่อ TVC ขนาด    ๔ นิ้ว จากสระใหญ่สนามกีฬาบ้านเด่นเข้าไปทุ่งนาหน่องปู่จั่ง    
       ๙. โครงการขุดลอกห้วยหินฝน กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร    
      ๑๐.  โครงการสร้างอ่างแม่มอด  
      ๑๑.  โครงการสร้างน้ าซับแม่เขียด 

๑๒.  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  
 

ประชาคม หมู่ ๖   ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจัวใต้ ไดป้ระชุมประชาคม เพ่ือน าเสนอ 
                  โครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี   (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)  

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี   
  (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท าและ  
  น าโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๖  โครงการ  คือ 

๑. โครงการวางท่อจากบ้านนายบุญลือ จันทร์ค า ถึง บ้านนายสิงห์แก้ว  ค าปวง ประมาณ 
๒๕๐ เมตร ท่อขนาด ๓๐ เซนติเมตร และจากซอยหลังบ้านนายอุดม  ค าผง ถึง         
บ้านนายทูล  ปิงเมือง 

 
 

-๘- 
 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสิทธิกร  ทารินทร์  ถึง บ้านนายเสกสิทธิ์  วัทโล 
ประมาณ   ๗๕ เมตร และบ้านนายศรีจันทร์  ค ามี ถึง ตลาดบ้านจัว ประมาณ ๓๐ เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด   ๔๐  เซนติเมตร   

๓. โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนายสุรินทร์  อินตุ้ย  ถึง บ้านนายทูล  ปิงเมือง และบ้าน
นายศรีวรรณ  สายยศ  ถึง บ้านนางสุทิน  อินตุ้ย  

๔. โครงการติดตั้งระบบไฟกิ่งอัตโนมัติ 
๕. โครงการเปลี่ยนถังขยะ พร้อมขาตั้ง 

      ๖.  โครงการซื้อรถขยะ  
 

 

ส.อบต. หมู่ ๗  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านสมัยชัย ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
(นายสมศักดิ์)           น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)    

           ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
           (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท า 
          และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๐  โครงการ  คือ 

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายเมืองใจ  ยะฟู ถึง บ้าน 
    นายตุ้ย  ตาค าปัญญา ประมาณ ๒๐๐ เมตร 



 

             ๒.  โครงการวางท่อระบายน้ า ซอย ๔ และ ถนนใหญ่   
   ๓.  โครงการขุดลอกสระน้ าข้างวัดสมัยชัย ประมาณ ๑ ไร่ 
   ๔.  โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากที่นานายเมืองใจ  ยะฟู ถึง เขตบ้านอุมลอง 
                                    ประมาณ ๒ กิโลเมตร 
   ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศูนย์ ศสมช. ถึง เขตบ้านอุมลอง  
                                    ประมาณ ๒ กิโลเมตร 
                     ๖.  โครงการวางท่อล าเหมืองแม่เก๋ียง ขนาด ๑ เมตร กว้าง ๘๐ เซนติเมตร  
                                   ยาวประมาณ ๘๐ เมตร จากบ้าน นายขาว  อุตมูล  ถึง บ้านนายสุข  ใจเรือน 
   ๗.  โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองทุ่งแพะ จากที่นานายสุค า  ทะนันชัย ถึง  
                                    ที่นานายอ้วน  ปัญญากูล 
                     ๘.  โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง บ่อฮู จากท่ีนานายอ้าย  วัทโล  ถึง  
                                   ที่นานายนวล  ใจนันต๊ะ 
                     ๙.  โครงการวางท่อล าเหมืองจากท่ีนานายเจียน  ค าภิโล ถึง ที่นา 
                                   นางบัวค า   หน่อแก้ว 
                     ๑๐. โครงการกลุ่มอาชีพท าดอกไม้ประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 

-๙- 
  
ส.อบต. หมู่ ๘      ทางคณะกรรมการหมู่บ้านป่าไผ่พัฒนา ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
                  น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐)    

     ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
      (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท า 
     และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๐  โครงการ  คือ 

                      ๑.  โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ าประปาภูเขา ขนาด ๔ x ๔ x ๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง 
                              ท่อน้ าประปาจากแท้งค์  ประปาถึงภูเขา (ต้นน้ า) 
                         ๒.  โครงขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายเลิศ  หล้าปวงค า ถึง นานายติ๊บ  วัทโล   
                             ๔๐๐  เมตร 
                         ๓.  โครงการก่อสร้างรางรินจากท่ีนานายตุ้ย  ทินชัย  ถึง ที่นานายมา  ฟองแก้ว   
                         ๔.  โครงการก่อสร้างถนน แอดปันติก (ลาดยาง) จากบ้านนายยุทธ  ฟูสอน ถึงป่าช้า  
                         ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเลิศ  หล้าปวงค า ถึง บ้านนายติ๊บ  วัทโล 
               ๖.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากป่าช้า ถึง วัดพระธาตุม่อนทันใจ  
                             ประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร  
               ๗.  โครงการสร้างรางรินห้วยป่าไผ่จากที่นานายทอง  ทาดี ถึง ที่นานายป๊ด  อุดกันทา  
                       ๘.  โครงการวางท่อจากที่นานายมา  ฟองแก้ว  ถึง ที่นานายยศ  ค ามี  
                        ๙.  โครงการก่อสร้างรางรินจากที่สวนนายทอง  ค าลือ  ถึง ที่นานายแสน  ราชวังพร้าว   



 

                ๑๐. โครงการก่อสร้างรางริน ห้วยละใน จากนานายติ๊บ วัทโล ถึงนานายอุ่นเรือน  
                             ศรีจนัทร์ 
    
ประชาคม หมู่ ๙      ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจัวกลาง ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
                น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ - -พ.ศ.๒๕๖๐)    

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าว โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
      (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังพร้าวที่ยังไม่ได้จัดท า 
      และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๑  โครงการ  คือ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก หมู่ ๙ ถึง ห้วยสบปราบ  
ประมาณ ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร 

          ๒.  โครงการก่อสร้างรางริน คสล. จากท่ีนานายสวน  เมืองมา ถึง ที่นานายชวน  วัทโล  
         ๓.  โครงการวางท่อระบายน้ า จากบ้านนายจันทร์ดี  ปุ๊ดฝั้น ถึง บ้านนายค า  วงศ์ภิโล   

๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร สายที่ ๑ แพะป่าสร้าง  สายที่ ๒ ทุ่งศาลาถึง
หนองบัว    

๕. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. จากต้นดู ถึง ที่นานายสุข  พลนา ประมาณ ๑,๐๐๐ 
เมตร   

๖. โครงการวางท่อ คสล. จากท่ีนานายสวน  เมืองมา ถึง ที่นานายชวน  วัทโล  
๗. โครงการก่อสร้างฝาปิดรางรินจากบ้านนางเขียน  ยะด้วง ถึง บ้านนายวศิน  วังใน 

ประมาณ ๑๒๐ เมตร 
 
 
 
 

-๑๐- 
 

๘. โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนายใบ  ตาค าปัญญา ถึง หน้าโรงเรียนชุมชน
บ้านจัว  

   ๙.  โครงการก่อสร้างรางรินจากที่นานายทอง  ปุ๊ดฝั้น ถึงที่นานายจันทร์  ค าวงศ์ษา   
         ๑๐. โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองจากท่ีนานายจันทร์  ทินชัย ถึง  
              ที่นานายจรูญ  ตาวตา  

                        ๑๑. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. จากห้วยแม่อุมลองหลวง ถึง ที่นา 
                             นายแสง  วงศ์มณีวรรณ ยาว ๓๓๐ เมตร 

 
ประชาคม หมู่ ๑๐ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจัวสามัคคี ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
                           น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)    

           ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
           (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ที่ยังไม่ได้จัดท า 
          และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๗  โครงการ  คือ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จากสวน 
นายจันทร์   ค าปวง ถึง  นานายเทพกร  ตาค าปัญญา  (หล่ายห้วยอุมลอง)  

                  ๒.  โครงการก่อสร้างรางรินเหมืองแม่สะ กว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๘๐ เซนติเมตร 



 

                       ยาว ๒๐๐ เมตร เริ่มจากนา  นายมูล วัทโล  ถึง นานายศรีค า  ค าผง  
                       ๓.  โครงการก่อสร้างรางรินล าเหมืองห้วยอุมลอง กว้าง ๑.๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร  
                            สูง ๑ เมตร เริ่มจากนา   นางกวน เมืองมา   ถึง นานายฝน  กันตน   
                ๔.  โครงการก่อสร้างรางรินจากนานางศรี  หล้าปวงค า ถึง นานางเสาร์  ค ามี   

                              ๕.  โครงการก่อสร้างรางรินจากนานายสุรินทร์  เมืองมา ถึง นานายปุ๊ด  ศรีจันทร์  
                     ๖.  โครงการก่อสร้างรางรินจากปากเหมืองสันดอนเอี้ยง ถึง นานายบุญยัง  ค ามี   
                              ๗.  โครงการก่อสร้างรางรินห้วยวิ่ง จากนานายยศ  ค ามี ถึง นานายปัน  อินตุ้ย   

                   
ส.อบต. หมู่ ๑๑  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านสมัยเสรี ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
                          น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)    

           ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
           (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท า 
          และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๕  โครงการ  คือ 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายปันแก้ว  หล้าปวงค า ถึง  
บ้านนายตอน  ฟองแก้ว   

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายวน  ฟองแก้ว ถึงห้วยสมัย  
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากหัวสะพานบ้าน นางจันทร์แก้ว  เลาเงิน ถึง บ้าน 

                          นางแสงแก้ว  ใจเรือน จากเสาจากบ้านนายปันแก้ว  หล้าปวงค า  ถึง 
                          บ้านนายธนิน  ชะระ  
 
 
 
 

-๑๑- 
 

๔. โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง จากประตูน้ าห้วยสมัยถึงห้วยแม่มอด ประมาณ 
๕๐๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง  

๕. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าจากบ้านนายสมพล  ใจนันต๊ะ  ถึง  
บ้านนายไหว  ค าแปง 

๖.  โครงการวางท่อจากศูนย์เรียนรู้ถึงที่นานายติ๊บ  นวลจันทร์ 
๗.  โครงการเสริมท านบห้วยทรายพร้อมวางท่อกลางล าห้วยและเสริมสปริงเวย์ 
๘.  โครงการก่อสร้างรางรินจากอ่างห้วยสมัยถึงที่นา นายเสาร์  วงค์ภิโล 
๙.  โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองจากท่ีนานายอ้าย  สอนดี ถึง ที่นานายปันแก้ว  
    หล้าปวงค า สองข้างทาง 
๑๐.  โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองจากท่ีนานายอ้าย  สอนดี ถึง ที่นานายสมบูรณ์  
       สายเขียว  สองข้างทาง 

                         ๑๑. โครงการก่อสร้างอ่างแม่มอด  
 

ส.อบต. หมู่ ๑๒  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าหลงสันติสุข ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
                            น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๕๙)    



 

           ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
           (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๘)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยที่ยังไม่ได้จัดท า 
          และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๒  โครงการ  คือ 

                              ๑.  โครงการขยายประปาส่วนภูมิภาค จาก หมู่ ๓ ถึง หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๒  
        ๒. โครงการก่อสร้างรางรินจากท่ีนานายทรวง  ด่านอินถา ถึงท่ีนา นายมูล  มังป๋อง 
                                  พร้อมบ่อพัก ขนาดท่อ   ๔๐ เซนติเมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร 

                        ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอ้าย  ค าภิโล ถึง บ้าน 
                             นายเหลือง  วังจินา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  
                        ๔.  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงร้านค้าชุมชน หมู่ ๑๒  

                             ๕.  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากท่ีดินนายน้อย หล้าปวงค า  ถึง หน้า โรงเรียน  
                                 บา้นน้ าหลง กว้าง ๓ เมตร   ยาว ๒๐๐ เมตร  
                             ๖.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้า โรงเรียนบ้านน้ าหลงถึงถนนเหมืองบ้านปู  
                                 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร  พร้อมวางท่อ   
                             ๗.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจากท่ีนานายเกตุ  ด่านแก้ว ถึง บ่อขยะ หมู่ ๑๒  
                                 กว้าง ๑๕๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร   ยาว  ๓  เมตร  
                            ๘.  โครงการก่อสร้างรางริน จากฝายเหมืองลึกถึงที่นานางซ้อย  ตาวตา  
                                 กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
                            ๙.  โครงการวางท่อระบายน้ าจากสี่แยกบ้านนายพล  นวลจันทร์ ถึง บ้านนายสมศักดิ์   
                                 ดวงค า พร้อมบ่อพักท่อขนาด   ๘๐  เซนติเมตร  ยาว  ๑๕๐ เมตร 
                           
 
 

 
-๑๒- 

 
                          ๑๐. โครงการอาคารแบ่งน้ า (พร้อมรางริน) จากที่นานายอ้าย  หล้าปวงค า ถึงที่นา 
                                นายนนท์  มังป๋อง   กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว  ๓๐๐  เมตร 

                    ๑๑. โครงการก่อสร้างรางรินจากปากฝายแม่เซาะถึงที่นานายอ้าย อุตมูล 
                          กว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
                    ๑๒. โครงการก่อสร้างรางริน จากท่ีนานายเริญ  ปัญญากูล ถึง นานายเสาร์  ศรีจันทร์  
                         กว้าง ๕๐ เซนติเมตร   ยาว ๒๐๐ เมตร 

 

ส.อบต. หมู่ ๑๓  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเด่นนภา ได้ประชุมประชาคม เพ่ือ 
                           น าเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)    

           ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยการน าเอาโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
           (พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัยยังไม่ได้จัดท า 
          และน าโครงการทีเ่สนอเข้ามาบรรจุในแผน  มีจ านวน  ๑๑  โครงการ  คือ 

                     ๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า(พร้อมฝาปิด) จากเขต ๑ ถึงสะพานห้วยเหมือง 
                                    บ้านจัว (บ้านนายบุญจันทร์   สายเขียว  ) ขนาด  ๓๐ x ๓๐  เซนติเมตร  
                                   ประมาณ ๒๐๐ เมตร   

                  ๒.  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักขนาด ๐.๖๐ เซนติเมตร จากโครงการเก่า  
                       ถึง โรงเรียนบ้านเด่น 



 

                             ๓.  โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ขนาด ๘๐ x ๘๐ เซนติเมตร จากถนน รพช. ถึงที่ 
                                  นานายล้วน  บุญสูง 
                   ๔.  โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาด       ๐.๔๐ เมตร จากปากเหมือง – ถึงบ้าน 
                                 นายปุ๊ด  อุตโม 
                            ๕.  โครงการปรับปรุงแก้ไขท่อระบายน้ าจากศูนย์เด็กเล็กเข้าถึงที่นานายพิชัย  ใจเรือน   
                          ๖.  โครงการติดตั้งกระจกมองโค้ง ๔ แยก บ้านเด่นนภา หมู่ ๑๓ พร้อมไฟกิ่งส่องทาง   
                  ๗.  โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ขนาด ๘๐ x ๘๐ เซนติเมตร จากปากเหมืองบ้านจัว 
                                ถึงที่นานายจรัญ อุตมูล    
                  ๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากบ้านน้ าหลงสันติสุข หมู่ ๑๒ ถึงท่ีนา 
                                นายช่วย  หล้าปวงค า  

                ๙.  โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองจากสระสนามกีฬา หมู่ ๕ ถึงท่ีนา 
                     นายพล  กนัติรัตน์ 
               ๑๐. โครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ า ขนาด ๘ หนิ้ว จากอ่างห้วยส้มถึงสระสนามกีฬา หมู่ ๕ 
              ๑๑. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแม่มอด   
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๓- 
                     
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จากที่ตัวแทนหมู่บ้านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ จะมีคณะกรรมการ 
            ท่านอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
 
ประธาน ถ้าไม่มี  จะขอมติจากที่ประชุม เพ่ือมีมติเห็นชอบการประชุมชาคมต าบลสมัย    

เพ่ือน าโครงการของแต่ละหมู่บ้าน   เข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-
พ.ศ. ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย จะน าโครงการ

ทั้งหมดบรรจุเข้าในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

-  
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
    (ลงชื่อ) ................................................ผู้บันทึกการประชุม    
                      (นางทองเพียร  มุทอง) 



 

                          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    
       
    (ลงชื่อ) ................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม    
                      (นายอภิชัย   วีรอาภาชัย) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย    
          
 
   (ลงชื่อ) ................................................ผู้รับรองบันทึกการประชุม     
                         (นายผจญ   สุยะ)      
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมยั                           
                         


