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............................................... 

ผู้เข้าประชุม  
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์          ปลัด อบต. 
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. เป็น

ประธานกรรมการ 

  

2 นายสมุทร  ศรีคำบาง สมาชิกสภา เป็น กรรมการ   
3 นางสาวฉัตรทิพย์  จุกกระโทก สมาชิกสภา เป็น กรรมการ   
4 นายแสงสี เชียรกระโท สมาชิกสภา เป็น กรรมการ   
5 นายสมร  เพ็งกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ   
6 นายอมร  แก้วกุลธร        ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ   
7 นายอนันต์ ฉันกระโทก    ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ   
8 นายบุญเหลือ  บ่อเพ็ชร ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็น

กรรมการ 
  

9 นางสาวกาญจนี บุณยวงศ์วิโรจน์     ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็น
กรรมการ 

  

10 นายสนอง  ฝ่ายโชคชัย ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็น
กรรมการ 

  

11 นางรุ่งกาญจน์ จุลกระโทก ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
12 นายสุธี ชมดอน ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
13 นางสาวสญามล ซากระโทก ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
14 นายเฉลิม จุ้ยกระโทก     ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
15 นายแดง  จูกระโทก ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
16 นายโชคไพศาล  จูกระโทก ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
17 นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์          ปลัด อบต. เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
  

18 นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์ หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่
จัดทำแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางทัศนีย์  ฉุนกระโทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ/คณะกรรมการ
สนับสนุน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  

2. นางสาวธนพร จ่อมกระโทก ประชาคมท้องถิ่น   
 

 
 



 ๒ 

 
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 

ครั้งที่  ๒/๒๕62 
วันที ่ ๑2  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 
                                                                                                                                                                                                                        

............................................... 
 เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. 
  
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์  ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ครั้ง
ที่ ๒ โดยมรีะเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   วันนี้คณะกรรมการสนับสนุนได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 ) โดยการ
   รวมโครงการระดับตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕62 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
   รวบรวมข้อมูลทั้งหมด รวมทั้ง หนังสือร้องเรียน หนังสือขอรับเงินอุดหนุนจากอำเภอ จาก
   เกษตรอำเภอ และอ่ืนๆ เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 ) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานกรรมการ -แจ้งที่ประชุมฯ  พิจารณาสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯกำหนดแนว 
   ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
   ลาดขาว ครั้งที่  ๑/๒๕62 วนัที่  24  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕62 สอบถามที่ประชุมมีข้อแก้ไข
   หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ หรือไม่  อย่างไร 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานกรรมการ -ขอมติที่ประชุม  ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
   พัฒนาฯกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  ขององค์การ
   บริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ครั้งที่  ๑/๒๕62 วันที ่ 24  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕62  
ที่ประชุม  -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมที่ประชุม   
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   1. พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 
ประธาน   ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
   เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา เชิญครับ 
ทัศนีย์ ฉุนกระโทก กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการพัฒนาพิจารณายุทธศาสตร์พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ท่าลาดขาว เอกสารตามที่วางอยู่กับคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ทั้งหมด  มี ๑๒ ยุทธศาสตร์ ๓๓ 
   แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ   

  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ และอำนวยความสะดวกในชุมชน โดยดำเนินการ  
  กิจกรรมโครงการเก่ียวกับ 

 



 ๓ 

 
 

 ๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ   
 ๒. การพัฒนาระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ     

  ๓. การพัฒนาระบบประปาและไฟฟ้าสาธารณะ 
   ๔. การพัฒนาและส่งเสริมสถานที่เพ่ือบริการสาธารณะ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
 ปรับปรุงและพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมและ  
 สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  

   ๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  
   2  การสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรและการบริหารจัดการระบบสหกรณ์  

 ๓. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหมอดินและบูรณาการเกษตร  
  อินทรีย์  

 ๔. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจ  
  พอเพียง  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในการ  

   ยกระดับสินค้า OTOP 
 ๑. การส่งเสริมและยกระดับสินค้า OTOP  
 ๒. การส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑. การส่งเสริมรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๒.  การสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้า  

    ๓.  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็น  

   แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ๑. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 ๒.  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือบำรุงรักษาดิน น้ำ   

  ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดจนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัด  
  ขยะและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
  ๑.  การพัฒนาและบำรุงรักษาดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ  

 ๒.  การส่งเสริมการรณรงค์ปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน  
 ๓.  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย   กำจัดขยะและควบคุมมลภาวะ  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพ  

   ชุมชน 
 ๑.  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน  

  ทั่วไป  



 ๔ 

  
 ๒.  การส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและ  
   สนับสนุนการฝึกอบรมตำรวจบ้าน   อปพร. และงานป้องกันบรรเทา สาธารณ  
   ภัย 

 ๑.  การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ๒.  การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมตำรวจบ้าน อปพร. และงานป้องกัน 

           บรรเทา สาธารณภัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค 

 ๑.  การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค  
 ๒.  การส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.)  
 ๓.  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  การพัฒนาด้านการศึกษา 

  การพัฒนาด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑.  การพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๒.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓.  การส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑  การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสืบสานการแข่งขัน  
  กีฬาพ้ืนบ้านประเพณีท้องถิ่น 

   ๑.การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด  
   ๒.การส่งเสริมและสืบสานการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒  การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหาร  
   กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ  
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้สามารถบริการประชาชนอย่างมี  
  ประสิทธิภาพ 
  ๑.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร  

 ๒.   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส่วน  
 ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพพัฒนา  

  หมู่บ้านให้ยั่งยืนต่อไป  
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
   2. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)ขององค์การบริหารส่วน 
   ตำบลท่าลาดขาว 
ประธาน   ขอเชิญ คณะกรรมการทุกร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65)ของ
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เชิญนักวิเคราะห์ ครับ 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 
ทัศนีย์ ฉุนกระโทก ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5 ป ีจำนวน 165 โครงการ 
   แผนงานเคหะและชุมชน รวม 5 ปี จำนวน  255 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
 แผนงานการเกษตร รวม 5 ปี จำนวน  5 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แผนงานการเกษตร รวม 5 ปี จำนวน4 โครงการ 

  แผนงานการพาณิชย์ รวม 5 ปี จำนวน  9 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5 ปี จำนวน 52 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 ปี จำนวน 10 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 แผนงานการเกษตร รวม 5 ปี จำนวน 15 โครงการ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 ปี จำนวน 10 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 5 ปี จำนวน 18 โครงการ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5 ปี จำนวน 15 โครงการ 
  แผนงานงบกลาง รวม 5 ปี จำนวน 5 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   แผนงานรักษาความสงบ รวม 5 ปี จำนวน 28 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค 

 แผนงานสาธารณสุข รวม 5 ปี จำนวน 35 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  การพัฒนาด้านการศึกษา 

  แผนงานการศึกษา รวม 5 ปี จำนวน  104 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑  การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5 ปี จำนวน 18 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒  การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหาร   
  กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 ปี จำนวน 76 โครงการ 
  แผนงานเคหะและชุมชน รวม 5 ปี จำนวน 10 โครงการ 
  แผนงานการศึกษา รวม 5 ปี จำนวน 5 โครงการ 
  แผนงานงบกลาง รวม 5 ปี จำนวน 10 โครงการ 
  รวมโครงการทั้งสิ้น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65) ปี 2561 จำนวน 157 
  โครงการ ปี 2562 จำนวน 154 โครงการ ปี 2563 จำนวน 190 โครงการ ปี 2564 
  จำนวน 185 โครงการ ปี 2565 จำนวน 185 โครงการ รวมทั้งหมด 871 โครงการ ค่ะ 
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ที่ประชุม -ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ลาดขาว และเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ตามที่นักวิเคราะห์ฯ เสนอ 

ประธาน เมื่อคณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ดิฉันจะนำเสนอให้สภาเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานกรรมการ -ที่ประชุมมีข้อหารือในเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานกรรมการ -เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแล้วขอปิดการประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  ๑5.5๐  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นางทัศนีย์ ฉุนกระโทก) 
                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
    (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์) 
                      ประธานกรรมการ 
 
     
 
 
 
 


