
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 

เพื่อด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

วันที่  25  ตุลาคม  2562  เวลา  10.00  น.  

ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลอุทัย  ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย   

อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

******************* 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม           
1. นายอรรถพร บุญจิตรากุล   นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 
2. นายวิทยา  เจริญสุข    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
3. นายกิตติพงษ์  ด าริกิจเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
4. นายสุรเชษฐ์  ขมวิลัย    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
5. นายปรีชา  เหมาภากร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
6. นายฟ้าฟ้ืน  อยู่วัฒนา    ผู้ทรงคุณวุฒิ    
7. นางณัฐิดา  ปนะฐี    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค   ผู้แทนส่วนราชการ 
9. นายนพคุณ  ลัคนาวิเชียร   ผู้แทนส่วนราชการ 
10. นายบรรจง  หามนตรี    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
11. นายอัมรินทร์  เรืองสง่า   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
12. นางสาวสุชีรา  มหานิยม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 
13. นายทศพร  บุญจิตรากุล   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
14. นางสุชาดา  สุพร    ผู้แทนประชาคม   
15. นายกิตติศักดิ์  ด าริกิจเจริญ   ผู้แทนประชาคม     
16. นายไพบูลย์  วังกะดิลก   ผู้แทนประชาคม      
17. นางเฉลิม  ตรีโภคา    ผู้แทนประชาคม 
18. นางสาวศุภนุช  นาคทรัพย์   ผู้แทนประชาคม 
19. นางกรกนก  กิ่งแก้ว    ผู้แทนประชาคม 
20. นางอุไร  ภะมะรินทร์    ผู้แทนประชาคม 
21. นางจันทร์  จิตมั่น    ผู้แทนประชาคม 
22. นายวรวุฒิ  ประเสริฐอุทัยศรี   ผู้แทนประชาคม 
23. นายสุชาติ  อินทร์พยัคฆ์   ผู้แทนประชาคม 
24. นางสาวพยอม  ตรีราวาส   ผู้แทนประชาคม 
25. นางศรีเมือง  นาคอนุเคราะห์   ผู้แทนประชาคม 
26. นางเก๋  เพ็ชรแกมทอง   ผู้แทนประชาคม 
27. นางประทุมมา  เพ็ชรแกมทอง   ผู้แทนประชาคม 

/28.นางละเอียด 
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28. นางละเอียด  อินทร์พยัคฆ์   ผู้แทนประชาคม 
29. นายสมนึก  นาอเนก    ผู้แทนประชาคม 
30. นายนริทร์  ลียากาศ    ผู้แทนประชาคม 
31. นางบังอร  วังกะดิลก    ผู้แทนประชาคม 
32. พ.จ.อ.อนันต์  สุดวิชา    ผู้แทนประชาคม 
33. นางพิมลมาลย์  เรืองสง่า   ผู้แทนประชาคม 
34. นางเรณู  พบลาภ    ผู้แทนประชาคม 
35.นางสมกมล  คงสมลาภ   ผู้แทนประชาคม 
36. นางสาวอ านวย  งามสมโสตร์   ผู้แทนประชาคม 
37. นางล าดวน  ค าพันธ์    ผู้แทนประชาคม 
38. นางสุนันท์  เทียมเมฆ    ผู้แทนประชาคม 
39. นายกิตติ  กษิดิศ    ผู้แทนประชาคม 
40. นางเรณู  ศรีเกษม    ผู้แทนประชาคม 
41. นางเรืองรอง  น้อยประทุม   ผู้แทนประชาคม 
42. นางสงบ  สกลพรรค    ผู้แทนประชาคม 
43. นางสาวรัชนีย์  ศรีวิจิตกร   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
44. นางธนิชา  ดิลกเมธานนท์   หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษา 
45. นางเสาวนีย์  กระจกเหลี่ยม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
46. นายจิรภัทร  หวังเจริญ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
47. นางชุติมา  อุดมธัญลักษณ์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองวิชาการฯ 
48. นางสาวเบญญาภา  ม้าประเสริฐ  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  รักษาการในต าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  

 
 

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 

 

เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบล พร้อมกับการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยเพ่ือทบทวนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย  

ไดก้ล่าวเปิดการประชุม ดังนี้ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล       

ต าบลอุทัย) 

 

นายกเทศมนตรีฯ   สวัสดีครับ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอรรถพร  บุญจิตรากุล  

นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย  ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย  

ในวันนี้  ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมประชาคมต าบลเพ่ือทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล        

ต าบลอุทัยเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดความส าคัญโครงการ เพ่ือ

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  โดยงานวิเคราะห์นโยบายและ

แผนงาน  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมต าบล              

พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย เ พ่ือก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดความส าคัญโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  ก่อนคณะกรรมการทุกท่านจะร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อพิจารณา (คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบลร่วม

พิจารณาด้วย) 

 

นายกเทศมนตรีฯ  ครับผมก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ส าหรับวาระการประชุมนี้ คือ

เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้ร่วมกับก าหนดยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลอุทัย  

ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนไดอ้ธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปครับ 

  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ

อ งค์ ก ร ปก คร อ ง ส่ ว น  ท้ อ ง ถิ่ น  ( ฉ บั บ ที่  2)  พ . ศ .  2559 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งหนังสือสั่งการเพ่ิมเติมต่าง ๆ  ให้องค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

/ทางงานวิเคราะห์... 
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ทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลอุทัย  

ร่วมกับประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย  จึงได้ก าหนดวันในการจัด

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับ ต าบลขึ้นในวันนี้ ค่ะ ก่อนอ่ืนต้องขอรายงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอุทัยก่อนนะคะ เทศบาลต าบลอุทัย           

มียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่  7  ยุทธศาสตร์ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการมลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา   

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย            

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้าน

หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 

ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   โดยรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้

เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา นั้น  ได้อยู่ในมือของคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยทุกท่านแล้ว  คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณา

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้เลย ครับ  

 

 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมฯ  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน  12  ท่าน  ได้ร่วมกัน

ปรึกษา หารือ วิเคราะห์ พิจารณาในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย                

โดยนายฟ้าฟื้น  อยู่วัฒนา  กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย ได้กล่าวว่า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอุทัย ที่ก าหนดไว้นั้น ก็ครอบคลุมตาม

แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

อยู่แล้วจึงต้องการให้คงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอุทัยไว้ตามเดิม 

ต่อมานางเฉลิม  ตรีโภคา กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย  ได้กล่าวว่า เห็น

ด้วยกับนายฟ้าฟ้ืน อยู่วัฒนา เพราะทางคณะกรรมการเคยได้ปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอุทัยได้  เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นั้นครอบคลุม

ในทุกๆด้านของการพัฒนาตามอ านาจหน้าของเทศบาล และสอดคล้องกับ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทุกท่านก้อได้พูดคุย

ปรึกษากันอีกครั้ง  (ใช้เวลา 60  นาที  โดยประมาณ) จึงได้ข้อสรุป ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาดังนี้.- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการมลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา   

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

/นายกเทศมนตรีฯ... 
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นายกเทศมนตรีฯ  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย  ขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการทุกท่านครับ ว่าเห็นชอบกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย       

ที่คณะกรรมการพัฒนาได้ร่วมกัน พิจารณา ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการ         

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หรือไม่อย่างไร หากคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยท่านใด เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย  โปรดยกมือขึ้น 

ครับ 

  

 มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย ยกมือเห็นชอบทุกท่าน  

(จ านวน 12 ท่าน) 

 

นายกเทศมนตรีฯ  เมื่อ มติที่ประชุมฯ คณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ร่วมกันก าหนด ยุทธศาสตร์

การพัฒนาในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามมติที่ประชุม

ได้ดังนี้.- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการมลภาวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา   

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

/ล าดับต่อไป... 
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ล าดับต่อไปขอพักส าหรับประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ

เทศบาลต าบลอุทัย แล้วจะมาประชุมต่อในช่วงต่อไปเกี่ยวกับการจัดความส าคัญ

โครงการที่ทางคณะกรรมการชุมชนได้เสนอผ่านแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล

ต าบลอุทัย  และในช่วงนี้ขอเริ่มการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบล เพ่ือ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

 

    -พักกลางวัน   เวลา 13.10  เริ่มประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบล - 

 

นายกเทศมนตรีฯ  ล าดับต่อไป จะเข้าในส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบล           

ในส่วนนี้ ทางเลขานุการฯ ได้แจกเอกสารเกี่ยวกับโครงการตต่าง ๆ ที่ได้มาจากการ

เสนอของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลอุทัย และตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ 

ที่ทางคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ได้ร่วมรับฟังและร่วมประชุม

การก าหนดยุทธศาตร์การพัฒนา ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย เมื่อช่วงเช้าก็จะทราบถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลอุทัยแล้วว่ามียุทธศาสตร์อะไรบ้าง และจะน ายุทธศาตร์ที่ก าหนดนั้น

มาเป็นแนวทางให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป 

  และในการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ในวันนี้ เพ่ือให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งหนังสือ

สั่งการเพ่ิมเติมต่าง ๆ  เทศบาลต าบลอุทัยต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ

ต าบล) เพื่อให้คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ได้รับทราบและเสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่จะน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ผมขอกล่าวถึงโครงการของ

แต่ละชุมชนที่น ามาจากแผนชุมชนของแต่ละชุมชนเลยนะครับ       ขอเชิญ 

เลขานุการฯ พูดเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆของชุมชนเลย ครับ 

/เลขานุการฯ... 
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เลขานุการฯ  ค่ะ ส าหรับโครงการที่ได้มาจากแผนชุมชน ที่กองสวัสดิการสังคม ได้ส่งให้กอง

วิชาการและแผนงาน มีทั้งหมด  8  ชุมชน  ขอเริ่มจากชุมชนแรกนะคะ  

ชุมชนวัดโคกช้าง เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกายพร้อมโครงหลังคาเหล็กบริเวณหน้า

ศาลาการเปรียญวัดโคกช้าง เข้าบรรจุในปี 63 

 ชุมชนบ้านสามง่าม  เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้งบริเวณหน้า

หมู่บ้านสมฤทัยวรรณ 2 เข้าบรรจุในปี 64 

 ชุมชนบ้านโรงนอก  เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากบ้านนางพะเยาว์ 

สุขชาติ ถึง บริษัท เจแอนด์ เจ หมู่ที่ 2 เข้าบรรจุในปี 2562 

  2. โครงการขยายไหล่ทางตั้งแต่สะพานข้ามคลองหมู่ที่ 1 จนถึงคลองส่งน้ า

ชลประทาน หมู่ที่ 2 เข้าบรรจุในปี 2562 

  3. โครงการท าเขื่อนกันดินจากบ้านนางทวาย จนถึง หน้าบ้านนางแป๋ว หมู่ที่ 

2 เข้าบรรจุในปี 2562 

 ชุมชนบ้านโรงใน  เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้งตั้งแต่ทางเข้าบ้านโรงในจนถึงท่อระบายน้ าทิ้ง

ของเดิมและบริเวณซอยเทศบาล 12/4 ซอยเทศบาล 12/2 เข้าบรรจุในป ี2562 

 ชุมชนบ้านยายกะตา  เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการขยายท่อเมนประปาเพ่ิมเติมจากแทงค์น้ าประปาหมู่ที่ 4 จนถึงท่อ

เมนประปาของหมู่ที่ 3 เข้าบรรจุในปี 2562 

 ชุมชนบ้านคลองชนะศึก  เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการก่อสร้างรั้วลานออกก าลังกาย หมู่ที่ 11  เข้าบรรจุในปี 2563 

  2. โครงการจัดท าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 11  เข้าบรรจุในปี 2562 

 ชุมชนบ้านชายสิงห์เหนือ  เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการเสริมถนนพร้อมขยายฐานพร้อมลูกรัง ถนนซอยเทศบาล 10/1 

เข้าบรรจุในปี 2563 

  2. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะซอยเทศบาล 10/1 ซอยเทศบาล 

10 เข้าบรรจุในปี 2563 

/ชุมชนบ้านชายสิงห์ใต้... 
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 ชุมชนบ้านชายสิงห์ใต้  เสนอโครงการดังนี้.- 

  1. โครงการวางท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าพร้อมเทคอนกรีตบริเวณศาลา

ประชาคม หมู่ที่ 13 เข้าบรรจุในปี 63 

  สรุปโครงการที่น ามาจากแผนชุมชนที่จะน าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งหมด  12  โครงการ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปก่อน

หน้านี้ ค่ะ 

 

ที่ประชุมประชาคมฯ  คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ได้ร่วมกันปรึกษาหารือพร้อม

ทั้งพูดคุยถึงโครงการต่าง ๆ ในการน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย โยใช้เวลาในการปรึกษาหารือกันเป็นเวลา  40  

นาที   

 

นายกเทศมนตรีฯ  ส าหรับเมื่อสักครู่คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ก็ได้ร่วมกัน

ปรึกษาหารือพร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ทาง

เลขานุการฯ ได้ชี้ แจงไปแล้วนั้น  ล าดับต่อไป ผมขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ร่วมกับให้ความเห็นชอบกับ

โครงการและการจัดปีงบประมาณในการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย ครับ  

 

มติที่ประชุมประชาคมฯ  คณะกรรมการประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) เห็นชอบโครงการที่บรรจุใน

ปีงบประมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย 

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ 

 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับ ส าหรับการร่วมเสนอความเห็นชอบในการน าโครงการจากแผน

ชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนั้น ผมขอปิดการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) เพ่ือด าเนินกรทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย ครับ  และผมขอประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ

เทศบาลต าบลอุทัย ต่อเลยนะครับ 

/นายกเทศมนตรีฯ... 
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- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย (ต่อ) - 

 

นายกเทศมนตรีฯ  ส าหรับช่วงนี้ ขอให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยทุกท่าน ร่วมกัน

พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มาจากแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดโครงการเพ่ือบรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัยต่อไป ขอเชิญ

เจ้าหน้าที่ ครับ 

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  ในช่วงนี้ดิฉันก็ขอชี้แจงให้ทางคณะกรรมการพัฒนาฯได้ทราบว่า ในการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพราะแผนเดิมคือแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และเราได้ท าการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565)  จากสี่ปี  เป็นห้าปี  ท าให้โครงการที่บรรจุในปีงบประมาณ 2565  ยัง

ว่างอยู่  จึงให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ

ประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบล ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่จะบรรจุในแผน

ปีงบประมาณ 2565  แต่เนื่องกองสวัสดิการสังคมยังมิได้ออกจัดท าแผนชุมชน   

แต่มีก าหนดจะออกจัดท าแผนชุมชนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 

2563  จึงขอเสนอในที่ประชุมว่า จะรอให้ทางกองสวัสดิการสังคมออกจัดท าแผน

ชุมชนก่อนแล้วมาจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือบรรจุโครงการที่จะ

ด าเนินการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หรือจะด าเนินการ          

จัดความส าคัญของโครงการที่มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมใหม่   

 

นายกเทศมนตรีฯ  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย  ขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการทุกท่านครับ ว่าเห็นชอบกับการที่จะจัดความส าคัญของโครงการ

เดิมใหม่ในวันนี้เลยหรือจะจัดความส าคัญของโครงการหลังจากที่กองสวัสดิการ

สังคม เทศบาลต าบลอุทัย ออกจัดท าแผนชุมชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ถึ งจะมา

ด าเนินการจัดความส าคัญโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย  ต่อไป หรือไม่อย่างไร หากคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลอุทัยท่านใด เห็นชอบกับการจัดความส าคัญของโครงการหลังจากที่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลอุทัย ออกจัดท าแผนชุมชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย 

เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย  โปรด

ยกมือขึ้น ครับ 

 /มิตที่ประชุมฯ... 
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 มติที่ประชุมฯ   -คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย ยกมือเห็นชอบ  

(จ านวน 10 ท่าน) 

-คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอุทัย ยกมือเห็นชอบ  

(จ านวน 2 ท่าน) 

-มติที่ประชุม คือ เห็นชอบให้ด าเนินการจัดความส าคัญของโครงการหลังจาก

ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลอุทัย ออกจัดท าแผนชุมชนเสร็จเป็นที่

เรียบร้อย 

   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นายกเทศมนตรีฯ  มีท่านใดจะเสนอหรือแนะน าอะไรอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการ

ประชุมเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

261-2565)  และการจัดความส าคัญโครงการเพ่ือบรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 261-2565) ของเทศบาลต าบลอุทัย ครับ  ขอบคุณทุกท่านครับ 

 

ปิดการประชุมเวลา  14.35 น. 

 

 

 (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นางชุติมา  อุดมธัญลักษณ์) 

                                         ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

      ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 

 

 (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายอรรถพร  บุญจิตรากุล) 

      นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 

 

 

 

 


