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บันทึกรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   
ในการร่วมคิดร่วมท ารว่มตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน             

ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ระหวา่งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาขุมร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจต่างๆ 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  
 
 
 

วันพฤหัสบดี ที ่ 6  มถิุนายน พ.ศ. ๒๕62 
(เวลา  09.3๐ – ๑2.๐๐  น.) 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 

ต าบลนาขุม  อ าเภอบา้นโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บันทึกรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาุุม อ าเออบาานคคก ัังหวัดอุตรดิตถ์ 

***************** 
ผูามาประชุม 

- ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายรายงานการประชุม ฯ 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
รองปลัด อบต.   -  เรียน  ท่านรองนายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ   

ผู้น าชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม พ.จ.อ.พงศธร  รัตนโชติคุณ          
รองปลัด อบต.นาขุม รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม      
นามคณะกรรมการจัดการประชุมประชาคมชุมชนต าบล ขอกล่าวรายงานให้
ท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมในที่นี้ทราบ ตามที่กระทรวงมหาดไทย      
มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
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โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ในการจั ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565)  นั้ น                       
ตามระเบียบดังกล่าว อบต.นาขุม จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นี้ 
ดังนั้น ในการจัดประชาคมต าบลในวันนี้ก็เพ่ือให้ทุกท่านได้ร่วมคิดร่วมท าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน ทบทวนแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่น  และจัดล าดับความส าคัญของโครงการในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) รวมทั้งการด าเนินงานต่างๆ ของ อบต.นาขุม 
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)ดังกล่าวต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้จัดประชุม
ประชาคมชุมชนต าบลขึ้น  วันพฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62              
เวลา  09.3๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม  ได้แก่   

๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
๒.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมทุกคน 
๓.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการ

กองทุกกอง  เจ้าหน้าที่ อบต.ทุกคน 
๔.  คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๕.  ก านันต าบลนาขุม  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  
๖.  ปลัดอ าเภอบ้านโคก ท้องถิ่นอ าเภอบ้านโคก 
๗.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขุม  ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุมข้าม 
๘.  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาขุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม  

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 
๙.  คณะกรรมการหมู่บ้านทุกคน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  

แพทย์ประจ าต าบล   
๑๐.  ประธาน อสม. ทุกคน  
๑๑.  อปพร.  
๑๒.  คณะกรรมการกองทุน   
๑๓.  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตร  
๑๔.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้าน  
๑๕.  อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสังเคราะห์ เยาวชน หมอ

ดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  
๑๖.  ผู้สูงอายุ (ตามที่ระบุชื่อ)  
๑๗.  เจ้าของร้านค้า(ตามที่ระบุชื่อ)  
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๑๘.  กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ (ตามที่ระบุชื่อ)   
๑๙.  ประชาชน (ตามที่ระบุชื่อ)  

-  เพ่ือให้การประชุมประชาคมส าเร็จลุล่วงและด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
ผม...จึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมประชาคมชุมชนต าบล
ในครั้งนี้   ขอเรียนเชิญ....ครับ 
 

รองนายก อบต.   ท่าน....คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  ประธานสภา  
 รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  ก านัน  

ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าหมู่บ้าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาในวันนี้  ดิฉันนาง  
สุวิทย์  ใจจะดี ได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาขุม  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละเวลา
มาร่วมประชุมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  ซึ่งมีเรื่องที่จะประชุม
ร่วมกับทุกท่านในหลายเรื่องด้วยกัน  เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับ
ประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการ                 
แ ล ะ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต่ า ง ๆ   ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                                      
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวรายงานให้ทราบแล้วนั้น            
การประชุมในครั้งนี้  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขุม  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดเอาไว้   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ดิฉัน  ขอเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับต าบล  ณ  บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

รองนาย อบต. -  ก่อนที่จะได้มีการประชุมพิจารณา ดิฉัน ขอเชิญให้นักวิเคราะห์วิทยากรใน
การประชุมวันนี้  จะชี้แจงรายละเอียดของการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ทุก
ท่านได้ทราบครับ 

นักวิเคราะห์ฯ -  เรียน...ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ประธานสภาองค์การ  
บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ และ 
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน.. .นางสาวสุทธิรินทร์  สมศรี   ต าแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตามที่ท่านรองนายก และรองปลัด 
ได้กล่าวไปแล้ว   วันนี้เป็นการประชุมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖5)  ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ท้องถิ่นอ าเภอบ้านโคก 
นายศักดิ์ดา ค าแสน  ได้กล่าวทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท่านผู้น า
หมู่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ ที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ให้
มีประสิทธิภาพและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด  
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ท้องถิ่นอ าเภอบ้านโคก  - เรียน ท่านรองนายกฯ /ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ/ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ/คณะสัดส่วนประชุมประชาคมระดับต าบล และผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคม ทุกท่านครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาประชุมประชาคมในวันนี้ ซึ่งผม
เองก็มีรายชื่อตามสัดส่วนประชุมประชาคมระดับต าบล ของต าบล  นาขุมจึงได้
เข้าร่วมประชุมกับทุกท่านในที่นี้ เพ่ือพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม รายละเอียดต่างๆ ตามที่
ทุกท่านทราบจากรองปลัด ฯ แล้วได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตาม
ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 )เค้าโครง
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชุมในวันนี้ได้เห็นทุกท่านมาเข้าร่วมประชุมกัน
จ านวนมาก เพ่ือมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนฯ ก็ดีใจครับ หากครับ มีท่าน
ใดจะซักถามหรือมีข้อสงสัยหรือเสนอ สามารถสอบถามกับผมได้เลยนะครับ
ขอบคุณมากครับ เพ่ือไม่ให้เสียเวลาขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ด าเนินการประชุม
ประชาคมระดับต าบล ตามระเบียบฯ ต่อครับ 

 
นักวิเคราะห์ฯ  - ขอบคุณท่านท้องถิ่นอ าเภอบ้านโคก นายศักดิ์ดา  ค าแสน ที่ให้เกียรติมาร่วม

ประชาคมระดับต าบลในครั้งนี้ด้วยค่ะ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  การััดท าแผนพัฒนาทาองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 -  ก่อนที่จะมีการพิจารณาโครงการ ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นพัฒนาให้ทุกท่านทราบก่อนค่ะ โดยที่มาของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีที่มา  ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ต่อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ตลอดจนการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้ไปแล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่
ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวใช้บังคับได้ต่อไป  
  ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)       
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  
จึงอาศัยอ านาจ ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 
ล าดับที่ รายละเอียด 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

4 กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ ร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่ น  และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

5 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

 6 หลังจากด าเนินการตามข้อ 1-5 แล้วให้ด าเนินการตามข้อ 24 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 
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    -  สรุปสิ่งท่ีัะตาองก าหนดเอาไวาในแผนพัฒนาทาองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –   
                                         ๒๕๖5)  มีดังนี้ 

(ส่วนที่ ๑)  สอาพทั่วไปและุาอมูลพื้นฐาน 
 1. ดาานกายอาพ 
 2. ดาานการเมือง/การปกครอง 
 3. ประชากร 
 4. สอาพทางสังคม 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 6. ระบบเศรษฐกิั 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9. อ่ืนๆ 
(ส่วนที่ ๒)  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
- แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเหนือตอนล่าง 
- แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
  วิสัยทัศน์   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  
เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึง
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

  “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สานต่อประเพณี ส่งเสริมการ
งานอาชีพ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 

  ยุทธศาสตร์   
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับ

ประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
 
  เป้าประสงค์  
1.  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ

การเกษตร    
2.  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.  
4.  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
5.  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น

เครื่องมือและประกอบการศึกษา 
6.  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
8.  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
9.  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
10.  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
11.  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
๑๒.  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

ระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการ   
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 
13.  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ   
14.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับ

ต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
15.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและ

ชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
16.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพ

ชีวิตพ้ืนฐาน 
17.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
18.  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
19.  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
20.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการ

แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
21.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
22.  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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23.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้  ศึกษา/อบรม  
หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
24.  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัย

พิบัติต่างๆ 
25.  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  

มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

26.  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง 
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

27.  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

28.  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

 
  ตัวช้ีวัด   

 1. จ านวนถนน ท่อ/รางระบายน้ า ประปาส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เสียงตามสาย และศาลาประชาคม
ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มข้ึน 

 2.จ านวนสระน้ า คลอง อ่างเก็บน้ า และบ่อน้ าบาดาลได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 3. มีจ านวนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ร้อยละ/จ าวนของประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์และ

พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้อย่างท่ัวถึง 
 5. ร้อยละ/จ านวนของประชาชนที่ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 6. ร้อยละของประชาชนที่ไดรับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 7. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8. ร้อยละของจ านวนประชาชน/จ านวนหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9. ร้อยละของจ านวนประชาชน/จ านวนหมู่บ้านที่มีส่วนรวมในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 10. ร้อยละของประชาชน/หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
 11. ร้อยละของประชาชน/จ านวนหมู่บ้านมีส่วนร่วมการบริหารและ

การบริการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  ค่าเป้าหมาย   
1.  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
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2.  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
3.  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5.  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6.  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
7.  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การ

ท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น  
8.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10.   สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
  4. พัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ  
                    ท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                   สิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  7. พัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

8. พัฒนาการการเมืองและบริหาร 
  ัุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
และเศรษฐกิจ  

2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการ

พ่ึงตนเอง 
4.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่าง

ยั่งยืน 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
  แผนงาน 
1.  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

     2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     3.  แผนงานการศึกษา 
     4.  แผนงานสาธารณสุข 
     5.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

6.  แผนงานเคหะและชุมชน 
     7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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     8.  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๙.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     ๑๐.  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบุาอมูลที่ัะน าบรรัุในแผนพัฒนาทาองถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5)    

  
ทีป่ระชุม -  พิัารณาและมีมติเห็นชอบคครงการในแผนพัฒนาทาองถิ่นสี่ปี                      

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) (ฉบับท่ี2) 
ทั้งหมดใหาบรรัุในแผนพัฒนาทาองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การพิจารณาเรียงความส าคัญของโครงการระดับต าบลเข้าบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

รองนายก อบต.  -  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) จึงได้มี
การเชิญทุกท่านมาประชุมวันนี้ ต่อไปเชิญท่านรองปลัด อบต. 

ปลัด อบต.  -  ขอให้ทุกท่านพิจารณาโครงการต่างๆซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่งที่มา  มีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมได้ไปจัดท าประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่             
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 และโครงการต่างๆที่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบต. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการที่เป็นนโยบายของ
กระทรวง  ทบวงกรม  หรือ หน่วยเหนือได้สั่งการมา  โครงการตามนโยบาย
ของผู้บริหาร  ถ้าจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ขอให้แจ้งในที่  ประชุม  ส่วน
รายระเอียดจะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชี้แจงเพ่ิมเติมต่อไป 

นักวิเคราะห์ฯ  - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมได้ด าเนินโครงการประชาคม หมู่บ้าน
เพ่ือรวบรวม   ปัญหาและ ความต้องการของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเสนอเข้าสู่
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  นั้น  แต่ละหมู่บ้านได้
จัดล าดับความส าคัญตามความเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน  ทั้งปรากฏตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านตามเอกสารที่ปรากฏ  ส าหรับวันนี้เชิญท่านมา
เรียงความส าคัญของโครงการระดับต าบลว่าจะเอาโครงการใดเป็นโครงการ
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกและเรียงความส าคัญรองลงไป 
รายละเอียดเรียงจากหมู่ท่ี ๑ – หมู่ที่ 7  ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน 

รองปลัด อบต.  -  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับศักยภาพของ อบต.ขอให้ทุกท่าน พิจารณาดูถึง
ความเป็นไปของโครงการแต่ละโครงการ  เพราะบางโครงการถ้าอยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ของ อบต.แล้ว  ก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ ถ้าโครงการใดที่ใช้
งบประมาณจ านวนมากทาง อบต. เราจะเอาไว้ในโครงการเกินศักยภาพซึ่งเรา
สามารถของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆได้เช่นแหล่งน้ าที่ใช้งบประมาณ
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มากๆเราจะขอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/กรมทรัพยากรน้ า/กรม
ชลประทานเป็นต้น  ทั้งนี้ขอให้พิจารณาเรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  หากมี
ข้อแก้ไขใดขอ ให้แจ้งในที่ประชุม  จะได้มีมติพิจารณาเป็นข้อๆไปในการ
ด าเนินการตามนั้น ตามอ านาจหน้าที่ 

นายสถาพร อ่อนวงษ์ -  ผมขอเสนอขอให้เรียงตามท่ีประชาคมเสนอมาเพราะประชาคมหมู่บ้านแต่ละ
บ้านเรียงความจ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละบ้านมาเรียบร้อยแล้วครับ 

รองนายก อบต.  -  ครับ แต่ละบ้านที่เราออกประชาคมมาเรียงความจ าเป็นเร่งด่วนมาแล้วครับ  
แต่เราต้องมาเรียงความจ าเป็นในระดับต าบลด้วยครับ ท่านมีข้อเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย เราจะให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน แต่ละ
หมู่บ้าน เรียงล าดับความส าคัญของโครงเพ่ือที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) แล้วตรวจสอบชื่อให้ถูกต้อง ส่วนท่านใดที่อยากเสนอ
เพ่ิมเติมก็สามารถบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เลยครับ 

ที่ประชุม -  ััดล าดับความส าคัญและมีมติเห็นชอบผลการััดล าดับความส าคัญุอง
คครงการพัฒนา  
การพิัารณาคครงการพัฒนาและรายั่ายต่างๆ ที่ัะบรรัุเุาาแผนพัฒนา
ทาองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
 

นักวิเคราะห์ฯ -  เมื่อที่ประชุมได้จัดล าดับแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาโครงการพัฒนาและ
รายจ่ายต่างๆ ที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ซ่ึง
ที่ประชุมสามารถใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการ ตามหนังสือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5  
พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อ 3  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 



~ ๑๓ ~ 
 

 

   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องตานในการใหาคะแนนแนวทางการพิัารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคลาองแผนพัฒนาทาองถิ่นุององค์กรปกครองส่วนทาองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิัารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ไดา 
๑. ุาอมูลสอาพ
ทั่วไปและ าุอมูล
พื้นฐานุององค์กร
ปกครองส่วนทาองถิ่น 

ควรประกอบดาวย าุอมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

/ประเด็น.... 



~ ๑๔ ~ 
 

 

 

ประเด็น 
การพิัารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ไดา 
๒. การวิเคราะห์
สอาวการณ์และ
ศักยอาพ 
 
 

ควรประกอบดาวย าุอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบดาวย าุอมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

/ประเด็น... 



~ ๑๕ ~ 
 

 

 

ประเด็นการ
พิัารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ไดา 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

แนวทางการพิัารณาการติดตามและประเมินผลคครงการ 
เพื่อความสอดคลาองแผนพัฒนาทาองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ุององค์กรปกครองส่วนทาองถิ่น 

ประเด็นการพิัารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิัารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทาองถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทาองถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณอาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิัารณา ๑๐ 
๕.  คครงการพัฒนา  ประกอบดาวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 



~ ๑๖ ~ 
 

 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
ที่ประชุม -  พิัารณาและมีมติเห็นชอบคครงการพัฒนาและรายั่ายต่างๆ ท่ีัะบรรัุ

เุาาแผนพัฒนาทาองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คครงการที่ อปท. ด าเนินการเอง  (ผ. ๐2) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาดาานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    

1. โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2. โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนส าหรับ ศพด. 
3. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กใน ศพด. 
4. โครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กเล็กใน ศพด. 
5. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตต าบลนาขุม 
6. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
9. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
10. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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12. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
13. โครงการเพิ่มเติมอ่างล้างหน้าแปรงฟัน เด็ก ๓๐ จุด 
14. ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กต าบลนาขุม 
15. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล ในระดับ ปริญญา

ตรี/โท 
16. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
17. โครงการปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลนาขุม 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องวันส าคัญทางพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนที่ดี 
4. โครงการงานมะขามหวานและของดีต าบลนาขุม 
5. โครงการขบวนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
7. โครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ 
8. โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. โครงการฟังธรรมะปฏิบัติธรรม 
10. สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเข้างานเทศกาลลางสาดหวานและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเมือง

อุตรดิตถ์ 
11. สนับสนุนโครงการจัดการจัดงานสืบสานประเพณีของดีอ าเภอบ้านโคก 
12. สนับสนุนงานบุญกองข้าวเปลือกประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ 
13. สนับสนุนประเพณีสรงน้ าปู่ตาในเขตต าบลนาขุม ม.๑-๗ 
14. โครงการประเพณีหมู่บ้านหมู่ 1 – ๗ 
15. โครงการสืบสานประเพณีและของดีต าบลนาขุม 
16. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
17. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
18. โครงการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในทุกๆ ด้านหมู่ ๑-๗ 
19. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (ประชาคมระดับต าบล) 
21. โครงการสนับสนุนเครื่องเล่น,วัสดุ และสื่อการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา (ประชาคม

ระดับต าบล) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ 

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นาขุมคัพ” 
2. โครงการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์ 
3. โครงการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ 
4. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
6. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มบ้านโคก-นาขุม 
7. โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ าต าบล 



~ ๑๘ ~ 
 

 

8. โครงการกีฬาแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดต าบลนาขุม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
9. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี(ประชาคม

ระดับต าบล) 
 

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ 
การพัฒนาดาานสาธารณสุุและสิ่งแวดลาอม 

 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
1. โครงการส่งเสริมการอบสมุนไพรนวดแผนโบราณ 
2. โครงการคัดแยกขยะ (สร้างมูลค่า ให้ขยะ) หมู่บ้านน าร่อง หมู่บ้านห้วยเหล่า  
3. โครงการควบคุมแมลงและสัตว์พาหนะน าโรค (ยุงน้ าและยุงลาย) ต าบลนาขุม 
4. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา คุณภาพ หมู่บ้านน าร่อง 
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 
6. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลักษณ์ อัครราช  กุมารี 
10. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
11. โครงการจัดซื้อน้ ายาพ่นก าจัดยุงลาย 
12. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 
13. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เขตพ้ืนที่ บ้านนาขุม  ม.1 
14. โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่บ้านนาขุม  ม.1 
15. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.1 บ้านนาขุม 
16. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็ง  เต้านมบ้านนาขุม 
17. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด)   บ้านนาขุม หมู่ที่ ๑ 
18. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกบ้านนาขุม  หมู่ที่ 1 
19. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป บ้านนาขุมหมู่ที่ 1 
20. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชด าริฯ บ้านนาขุม 
21. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ เขตพ้ืนที่บ้านห้วยเหล่า  หมู่ที่ 2 
22. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่บ้านห้วยเหล่า  หมู่ที่ 2 
23. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่บ้านห้วยเหล่า  หมู่ที่ 2 
24.  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  หมู่บ้านห้วยเหล่า  หมู่ที่ 2 
25. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด)  บ้านห้วยเหล่า  หมู่ที่ 2 
26. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกบ้านห้วยเหล่า หมู่ที่ 2 
27. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป  บ้านห้วยเหล่า 

หมู่ที่ 2 
28. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามระราชด าริฯ บ้านห้วยเหล่า  หมู่ 2 
29. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ เขตพ้ืนที่   บ้านม่วงชุม  ม.3 
30. โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่บ้านม่วงชุม  ม.3 
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31. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.3 บ้านม่วงชุม 
32. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  บ้านม่วงชุม 
33. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด)  บ้านม่วงชุม  หมู่ที่ 3 
34. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก บ้านม่วงชุม  หมู่ที่ 3 
35. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปบ้านม่วงชุมหมู่ที่ 3 
36. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชด าริฯ บ้านม่วงชุม 
37. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ เขตพ้ืนที่   บ้านสุมข้าม  ม.4 
38. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่บ้านสุมข้าม ม.4 
39. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.4 บ้านสุมข้าม  
40. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม บ้านสุมข้าม 
41. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด)   บ้านสุมข้าม  หมู่ที่ 4 
42. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกบ้านสุมข้าม  หมู่ที่ 4 
43. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปบ้านสุมข้ามหมู่ที4่ 
44. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามระราชด าริฯ บ้านสุมข้าม 
45. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เขตพ้ืนทีบ่้านนาบัว  ม.5 
46. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็ก หมู่บ้านนาบัว  ม.5 
47. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.5 บ้านนาบัว 
48. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  บ้านนาบัว 
49. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด)   บ้านนาบัว หมู่ที่ 5 
50. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก บ้านนาบัว  หมู่ที่ 5 
51. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป    บ้านนาบัว หมู่

ที่ 5 
52. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชด าริฯ บ้านนาบัว 
53. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เขตพ้ืนที่บ้านห้วยไคร้  ม.6 
54. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่บ้านห้วยไคร้ ม.6 
55. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.6 บ้านห้วยไคร้ 
56. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  บ้านห้วยไคร้ 
57. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด)   บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 6 
58. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก บ้านห้วยไคร้  หมู่ที่ 6 
59. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป   บ้านห้วยไคร้ 

หมู่ที่ 6 
60. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามระราชด าริฯ บ้านห้วยไคร ้
61. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ เขตพ้ืนที่   บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย ม.7 
62. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย    ม.7 
63. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
64. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็ง  เต้านม  บ้านโพนหญ้านาง-  ปางควาย  
65. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด)   บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่ที่ 7 
66. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย  หมู่ที่ 7 
67. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป    บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย    หมู่ที่ 7  
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68. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามระราชด าริฯ บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย  
69. โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาขุม หมู่ 1  
70. โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยเหล่า หมู่ 2  
71. โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงชุม หมู่ 3  
72. โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสุมข้าม หมู่ 4  
73. โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาบัว หมู่ 5  
74. โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6  
75. โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่ 7 
76. โครงการขดุบ่อขยะ บ้านนาขุม หมู่ 1 
77. โครงการขุดบ่อขยะ บ้านห้วยเหล่า หมู่ 2 
78. โครงการขุดบ่อขยะ บ้านม่วงชุม หมู่ 3 
79. โครงการขุดบ่อขยะ บ้านสุมข้าม หมู่ 4 
80. โครงการขุดบ่อขยะ บ้านนาบัว หมู่ 5 
81. โครงการขุดบ่อขยะ บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6 
82. โครงการขุดบ่อขยะ บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่ 7 
83. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคมะเร็ง 
84. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง 
85. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
86. โครงการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
87. โครงการกินร้อนช้อนกลางป้องกันโรคอุจจาระร่วง 
88. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุจจาระร่วงที่บ้าน 
89. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายวัยท างาน 
90. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
91. โครงการรณรงค์คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง 
92. โครงการส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วน 
93. โครงการทารกผูกพันธุ์ด้วยการกินนมมารดา 
94. โครงการคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านและส่ง X-ray 
95. โครงการค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ควบคุม วัณโรครายใหม่ 

96. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี 
97. โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง ร้านช ามาตรฐาน 
98. โครงการเกษตรกรต าบลนาขุมปลอดสารพิษ 
99. โครงการรณรงค์ดูแลสุขภาพประชาชนที่บ้านด้วย อสม. 

100. โครงการคัดกรอง ส่งเสริม ควบคุม ป้องกันและฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
101. โครงการรณรงค์ประชาร่วมใจ ลด ละ เลิก เหล้า 
102. โครงการทีมผู้ก่อการดีต าบลนาขุม 
103. โครงการแม่ลูกผูกพันธ์เริ่มแต่ครรภ์มารดา 
104. โครงการส่งเสริมเสริมการใช้สมุนไพรไทย 
105. โครงการดูแลผู้ป่วยไตวายที่บ้าน 
106. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต าบลนาขุม 
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แผนงานการเกษตร  : งานส่งเสริมการเกษตร 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 

การพัฒนาดาานคครงสราางพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างลานอเนก   ประสงค์ องค์การบริหารส่วน  ต าบลนาขุม  
2. โครงการกั้นห้อง ส านักปลัด / กองช่าง 
3. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ภายในอบต.นาขุม  หมู่ที 1 บ้านนาขุม  ต าบลนาขุม

อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่ตา หมู่ 1 บ้านนาขุม 
5. โครงการซ่อมสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนาขุม 
6. โครงการวางท่อ PE จากวัด             นาขุมมาโพนหนองปิง หมู่ 1 บ้านนาขุม 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาค้อไปนาผักฮาด หมู่ 1 บ้านนาขุม 
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายบ้านโพนหนองปิง-น้ าแพ หมู่ 1 บ้านนาขุม   
9. โครงการต่อท่อ PE จากอ่างห้วยไคร้ในหมู่บ้านนาขุม หมู่ 1 บ้านนาขุม   
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซ านาขุมไปอ่างเก็บน้ าห้วยไคร้ หมู่ 1 บ้านนาขุม   
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ลงไปฝายใหญ่ หมู่ 1 บ้านนาขุม   
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุดทา ขุนทอง - รร.วัดนาขุม - บ้านนาอรอุมา นาสา หมู่ 1 บ้าน

นาขุม   
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานน้ าไหลผ่าน หมู่ 1 บ้านนาขุม   
14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายบ้านนางวิจิตรา จันต าโรง – ห้วยน้ าแพ หมู่ 1 บ้านนา

ขุม   
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ทอผ้ามัดหมี่บ้านนาขุม หมู่ 1 บ้านนาขุม   
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวน อินฟากท่า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเหล่า  
17. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายในหมู่บ้านห้วยเหล่า หมู่ 2  
18. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเชื่อมหมู่บ้านห้วยเหล่า-นาบัว หมู่ 2 

บ้านห้วยเหล่า 
19. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วยหวาย หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
20. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วยเหล่า หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านห้วยเหล่า หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายห้วยเหล่า หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
23. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางล าเนา พิมพาคุณ หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า  
24. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวน  อินฟากท่าไป ห้วยน้อย หมู่ 2 บ้านห้วยเหลา่ 
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาบ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า  
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาผักฮาด หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า  
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27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญชู  สุขใจ หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า  
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง ท้าวน้อยหมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
29. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายนาผักฮาด    หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
30. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (วัสดุคัดเลือก)สายนาบ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
31. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายห้วยน้อย   หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
32. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายห้วยหวาย หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
33. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายภูทอก หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
34. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายป่าชุมชน หมู่ 2  บ้านห้วยเหล่า 
35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบนทางเข้าศาลา หมู่ที่ 3 บ้านม่วงชุม  
36. โครงการวางท่อ PE จากอ่างห้วยม่วงเข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สายห้วยม่วง หมู่ 3  บ้านม่วงชุม 
38. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยหนองไผ่หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
39. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อนัด หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
40. โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายม่วงชุมสุมข้าม หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
41. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายร้องงูเหลื่อม หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
42. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายวังหินสูด หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
43. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยหญ้าแล้ง  หมู่ 3 บ้านม่วงชุม  
44. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายไปอ่างห้วยม่วง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
45. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยมะหุ่ง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
46. โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านม่วงชุม หมู่ 3  
47. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยโป่งไฮไปห้วยม่วง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
48. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยหญ้าแร้ง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
49. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ่อน้ าตื่น หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
50. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเถิง พ่อศรีชาไปนาห้วยกกก่าม หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
51. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวรพล  ขันปล้อง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
52. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางละออง หลิว หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
53. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก) สายห้วยมะหุ่ง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
54. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าซ่า หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
55. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าไปศาลาบ้านบน หมู่ 3บ้านม่วงชุม 
56. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก) สายล้วงวังงูเหลือม หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
57. โครงการวางท่อ PE จากไร่นายพุทธา สิงหลี - นาล้องเครือเกี้ยวซ้าย หมู่ 3 บ้านม่วงชุม  
58. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้านสุมข้าม หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม   
59. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม   
60. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  บ้านนายธวัชชัย  ปัญญาสงค์ หมู่ที่  4  บ้านสุมข้าม 
61. โครงการเทคอนกรีตบริเวณโรงครัวศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม  
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62. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงเชียงแต่ง –บ่อขยะหมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม  
63. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม  
64. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาแค-สะพานหลังอ่อน หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม  
65. โครงการก่อสร้างลานเพื่อสุขภาพออกก าลังกายภายในวัด หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม   
66. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยขี้หมา หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
67. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยชมภู หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
68. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายสุมข้าม-ห้วยซ าข่า หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
69. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายนาแค  หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
70. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายขอนแดง หมู่ 4บ้านสุมข้าม 
71. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยซ าเปย หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
72. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซ าผักคาว หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
73. โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์  ติกคอนกรีตสายห้วยมะหุ่ง  หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
74. โครงการปรับปรุงห้องประชุมหมู่บ้านสุมข้าม หมู่ 4 
75. โครงการซ่อมแซมถนน (ลูกรังวัสดุคัดเลือก) สายท าการเกษตร หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
76. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนายบุญทา สุธรรม หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
77. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านนายวัฒนา ยศวิชาหมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
78. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายโคกปากสี่ หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
79. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซ าบงแยกไปห้วยน้อยหลัง รร.ไทยรัฐวิทยา106 (บ้านนาบัว)หมู่ท่ี 5 

บ้านนาบัว   
80. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทรายงาม  หมู่ที่ 5 บ้านนาบัว   
81. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน  ลูกรัง(วัสดุคัดเลือก) นาทรายงามหมู่ท่ี 5 บ้านนาบัว 
82. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซ าบง-ห้วยขามป้อม หมู่ 5 บ้านนาบัว 
83. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ าซ า หมู่ 5 บ้านนาบัว 
84. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน-ป่าช้า หมู่ 5 บ้านนาบัว 
85. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายหลังบ้านครูวาริน หมู่ 5 บ้านนาบัว 
86. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยน้อย หมู่ 5 บ้านนาบัว 
87. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยขามป้อม หมู่ 5 บ้านนาบัว 
88. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา106-ห้วย

น้อย หมู่ 5 บ้านนาบัว 
89. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายนาหนองหอย หมู่ 5 บ้านนาบัว 
90. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายนาหนองจอก หมู่ 5 บ้านนาบัว 
91. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายไปฝายนาทรายงาม หมู่ 5 บ้านนาบัว 
92. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน หน้าฝายนาหนองจอก หมู่ 5บ้านนาบัว 
93. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายขึ้นส านักสงฆ์บ้านนาบัว หมู่ 5 บ้านนาบัว 
94. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซ าบง-ห้วยน้อย หมู่ 5บ้านนาบัว 
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95. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านไปป่าช้า หมู่ 5 บ้านนาบัว 
96. โครงการซ่อมแซมถนน(ลูกรังวัสดุคัดเลือก)สายห้วยข้ามป้อม หมู่ 5 บ้านนาบัว 
97. โครงการซ่อมแซมถนน(ลูกรังวัสดุคัดเลือก)สายห้วยน้อย หมู่ 5 บ้านนาบัว 
98. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจิราพร จันโส หมู่ 5 บ้านนาบัว 
99. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  บ้านนายส าเร็จ  ค าปล้อง หมู่ที่ 6  บ้านห้วยไคร้ 
100. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ    สายหน่วยภูฟ้า หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้   
101. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ    สายห้วยโป่ง หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้  
102. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ    สายห้วยยาง หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
103. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รอบที่ดินสาธารณะ หมู่ 6 บ้านห้วย

ไคร้  
104. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอนแก่น หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้   
105. โครงการอัดบดลูกรัง สายไปบ่อขยะ หมู่  6 บ้านห้วยไคร้ 
106. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฐานช้างพลาย หมู่  6 บ้านห้วยไคร้ 
107. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตใต้น้ าสายบ้านนายบุญชม ศรีอ่อน หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
108. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพิมพ์ อินบัวหมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
109. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแต หิตมูล หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
110. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดห้วยไคร้ หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
111. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยโป่ง หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
112. โครงการซ่อมแซมถนน(ลูกรังวัสดุคัดเลือก)สายห้วยขอนแก่น หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
113. โครงการซ่อมแซมถนน(ลูกรังวัสดุคัดเลือก)สายวังหินแตก หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
114. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแย้ม ฟองพุฒ หมู่ที่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย  
115. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวรอบหมู่บ้านภายในเขตต าบลนาขุม หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปาง

ควาย 
116. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยเป้า หมู่  7 บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย 
117. โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรบ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่ 7 บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย 
118. โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
119. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายหนองบัว หมู่  7 บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย 
120. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยโป่ง หมู่  7 บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย 
121. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านไร่แสนสุข หมู่  7 บ้านโพน

หญ้านาง-ปางควาย 
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122.โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยหงส์ หมู่  7 บ้านโพนหญ้านาง-
ปางควาย 
122. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายวังขอน หมู่  7 บ้านโพนหญ้านาง-

ปางควาย 
123. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายป่าหังงาม หมู่  7 บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย 
124. โครงการก่อสร้างเมรุและศาลา ธรรมสังเวชบ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่  7  บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย 
125. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากห้วยหงส์ หมู่  7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
126. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแย้ม หมู่  7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
127. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายส าราญ ร่มแสงหมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
128. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)เข้าพ้ืนที่ท าการเกษตร สายดงชมพูหมู่ 7 บ้านโพนหญ้า

นาง-ปางควาย 
129. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)เข้าพ้ืนที่ท าการเกษตร สายตะนาลงน้ าสุมหมู่ 7 บ้านโพน

หญ้านาง-ปางควาย 

แผนงานเคหะและชุมชน  : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการขุดลอกล าเหมืองหน้า    ฝายนาใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาขุม 
2. โครงการก่อสร้างสะพานใต้น้ าสายบ้านนางวิจิตตรา-ห้วยน้ าแพ หมู่ 1 บ้านนาขุม 
3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโพนหนองปิงพร้อมระบบส่งน้ า หมู่ 1 บ้านนาขุม 
4. โครงการถังแรงดันสูงบ้านนาขุมหมู่ 1 บ้านนาขุม 
5. โครงการซ่อมแซมฝายนาค้อ หมู่ 1 บ้านนาขุม 
6. โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้านนาขุม หมู่ 1  
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าท่าขะมุ หมู่ 1 บ้านนาขุม 
8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่พร้อมระบบส่งน้ า – โรงเรียนวัดนาขุม หมู่ 1 บ้านนาขุม 
9. โครงการจัดซื้อซัมเมอส 2 แรง เจาะบ่อบาดาลโรงเรียนวัดนาขุม  หมู่ 1 บ้านนาขุม 
10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโพนหนองปิงไปบ้านนายเหรียญ อินบัว หมู่ 1 บ้านนาขุม 
11. โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้านนาขุม  หมู่ 1 บ้านนาขุม 
12. โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน บ้านห้วยเหล่า หมู่ 2  
13. โครงการขุดลอกอ่างห้วยเหล่า หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า 
14. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าสุม หมู่ 2 บ้านห้วยเหลา่  
15. โครงการสะพานใต้น้ าข้ามล าสุม หมู่ 3 บ้านม่วงชุม  
16. โครงการก่อสร้างล าเหมืองห้วยม่วง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม  
17. โครงการขุดลอกห้วยกกก่ามหมู่ 3 บ้านม่วงชุม  
18. โครงการก าจัดสิ่งกีดขว้างของล าน้ าห้วยสุมฝายวัดม่วงชุม หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
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19. โครงการสะพานใต้น้ าสายข้างวัดม่วงชุม หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
20. โครงการขุดสระกักเก็บน้ าฝายเก่าห้วยม่วง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
21. โครงการกั้นฝายแม้วล าห้วยม่วง หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
22. โครงการซ่อมแซมต่อเติมล าเหมืองห้วยหนองไผ่ หมู่ 3 บ้านม่วงชุม 
23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่  4  บ้านสุมข้าม 
24. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยซ าเปย  (สวนลุงแหม่ม)หมู่ที่  4  บ้านสุมข้าม 
25. โครงการก่อสร้างสะพานข้าม ล าน้ าสุมท่าสุมข้าม    
26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 4 จุด ส าคัญ ในหมู่บ้านสุมข้าม  
27. โครงการเจาะบ่อบาดาล 2 จุด  พร้อมหอถังสูง และ ระบบส่งน้ า   หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม  

-โรงเรียนบ้านสุมข้าม   
-สวนนายธวชัชัยปัญญาสงค์     

28. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ห้วยมะหุ่ง หมู่ที่ 4บ้านสุมข้าม 
29. โครงการขยายอ่างเก็บน้ าห้วยซ าเปย   หมู่ที่  4 บ้านสุมข้าม 
30. โครงการแก้ไขน้ าประปาภูเขาหมู่ท่ี 4 บ้านสุมข้าม 
31. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านสุมข้าม 

-ทางข้าศาลปู่ตา 
-ทางเข้าเมรุ 
-ทางอ่างห้วยขี้หมา  

32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า สายบ้านผู้ใหญ่สถิตย์  หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
33. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยมะหุ่งเพื่อการเกษตร หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
34. โครงการก่อสร้างสะพานใต้น้ า สายนาแค หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
35. โครงการขุดลอกฝายหลัง รร.บ้านสุมข้าม หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
36.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณอนามัยเก่า บ้านสุมข้าม หมู่ 4 
37.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดสุมข้าม หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
38.โครงการเพ่ิมแสงสว่างไฟฟ้าในหมู่บ้านสุมข้าม จ านวน 5 จุด 
39.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยขี้หมาถึงห้วยมะหุ่ง หมู่ 4 บ้านสุมข้าม 
40.โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้านนาบัว หมู่ 5 
41.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้านนาบัว หมู่ 5 
42.โครงการขุดลอกหน้าฝายในหมู่บ้านนาบัว หมู่ 5 
43.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าสุม (นาทรายงาม) หมู่ 5 บ้านนาบัว  
44.โครงการขุดสระตามหัวไร่ปลายนา หมู่ 5 บ้านนาบัว  
45.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยน้ าแพ-ห้วยต่าง หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
46.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าสุม หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
47.โครงการเจาะบ่อบาดาลโขกนาขงขวาง หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
48.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าสุม หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
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49.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยโป่ง-ห้วยขอนแกน่ หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ 
50.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6 
51.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยโหง  หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
52.โครงการขยายไฟฟ้าเข้าบ้านไร่ หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
53.โครงการเพิ่มเสาไฟฟ้า ตามไหล่ทาง 6 จุด หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
54.โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่7 
55.โครงการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนางทองจันทร์ หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
56.โครงการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนางอารียา หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
57.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยหงส์ หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
58.โครงการวางท่อระบายน้ า สายหนองบัว หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
59.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหลังจุดบ้านไร่ หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
60.โครงการขุดลอกท านบห้วยถ้ าเต่า หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
61.โครงการก่อสร้างสะพานใต้น าสายสวนนายอุทัย หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
62.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นสายบ้านหมวดจวน หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 
63.โครงการขุดลอกคลองท านบห้วยตกต้น หมู่ 7 บ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่  4 

การพัฒนาดาานเศรษฐกิัและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

1. โครงการคุณธรรม จริยธรรม กับการท างาน 
2. โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
3. โครงการเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและบรมราชินี 
4. โครงการตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ฯ 
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
7. โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
8. โครงการ อบต.สัญจร/อบต.เคลื่อนที่ 
9. โครงการส่งเสริมการผลิตมวลชีวภาพ 
10. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
11. โครงการซ่อมแซมอาคารกลุ่มทอผ้าและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่บ้านนาขุม หมู่ที่ 1 
12. โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ต าบลนาขุม หมู่ 1 
13. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์(เลี้ยงโค-กระบือ) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 
14. โครงการต่อยอดส่งเสริมอาชีพบ้านห้วยเหล่า หมู่ 2  
15. โครงการอบรมชุมชนเข้มแข็ง บ้านม่วงชุม หมู่ 3 (ประชาคมระดับต าบล) 
16. โครงการสนับสนุนทางการศึกษา บ้านม่วงชุม หมู่ 3  
17. โครงการเลี้ยงโคกระบือ บ้านม่วงชุม หมู่ 3 
18. โครงการส่งเสริมอาชีพ  บ้านม่วงชุม หมู่ 3 
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19. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านสุมข้าม หมู่ 4 (ประชาคมระดับต าบล) 
20. โครงการโรงอบมะขามหวาน หมู่ 6 (ประชาคมระดับต าบล) 
21. โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า หมู่ 6 (ประชาคมระดับต าบล) 
22. โครงการจัดซื้อพาชนะแยกในครัวเรือนบ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่ 7 (ประชาคมระดับต าบล) 
23. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ด  หมู่ 4 (ประชาคมระดับต าบล) 
24. โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตอาหารไก่ หมู่ 7 (ประชาคมระดับต าบล) 

 แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   
1. โครงการมหาดไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ  
2. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
3. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวัยชราพร 
4. โครงการพัฒนาคนผู้ด้อยโอกาสและคนที่ไร้ที่พ่ึง 
5. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีต าบลนาขุม 
6. โครงการตรวจสอบสิทธิรับเบี้ยบังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
7. โครงการส่งเสริมการอบสมุนไพรนวดแผนโบราณ 
8. โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่  5 

การพัฒนาดาานการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอน การให้บริการประชาชน 
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

แผนงานการรักษาความสงบอายใน : งานป้องกันอัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีอัย 
1. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
2. โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
4. โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า 
5. โครงการจัดซื้อโอ่ง ขนาด 1,000 ลิตร 
6. โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.  
7. โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยประจ าศูนย์ 
8. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ส าหรับปฏิบัติงานของ อปพร. 
9. โครงการฝึกอบรมกู้ชีพระดับ FR 
10. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าบ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่ 7 
11. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จุดบริการประชาชนบ้านโพนหญ้านาง-ปางควาย หมู่7 
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คครงการที่อุดหนุนหนว่ยงานอื่น (ผ. ๐๒/1) 
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่  3 

การพัฒนาดาานคครงสราางพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการคยธา : งานก่อสราางคครงสราางพ้ืนฐาน   

1. โครงการก่อสร้างเทพ้ืนคอนกรีตถนอเนกประสงค์ศาลปู่ตา นาขุม  หมู่ 1 
2. โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตสาย ฝายใหญ่-ซ านาขุม หมู่ 1 
3. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมศาลาธรรมสังเวชป่าช้า นาขุม-ห้วยไคร้  หมู่ 1 
4. โครงการก่อสร้างฝายคสล.พร้อมดาดคสล.บริเวณล าน้ าห้วยไคร้-ศาลปู่ตานาขุม         หมู่ 1 
5. โครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายห้วยขอนแดง หมู่ 4 
6. โครงการขุดลอกหน้าฝายนาหนองจอก หมู่ 5 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระช าบง-ศาลปู่ตาหมู่ 5 
8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงในหมู่บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6 
9. โครงการถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายห้วยต่าง หมู่ 6 
10. โครงการก่อสร้างลานกีฬาหน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 6 
11. โครงการขุดสระหมู่บ้านเพ่ือการเกษตร หมู่ 6 
12. โครงการจุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา หมู่ 6 
13. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเฮีย หมู่ 7 
14. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าสุมสวนนายแถว ขุนทอง หมู่ 7  
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภูเขา (ท่อเหล็ก)หมู่ 7 
16. โครงการซ่อมแซมคันสันท านบดิน ห้วยตกต้น หมู่ 7 

 
บัญชีครุอัณฑ์ (ผ. ๐3) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 
หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสราาง 
ประเอท : ค่าก่อสราางสิ่งสาธารณูปการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป- งานบริหารทั่วไป 
หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสราาง 
ประเอท : ค่าก่อสราางสิ่งสาธารณูปการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
แผนงานรักษาความสงบอายใน : งานป้องกันอัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีอัย 
หมวด : ครุอัณฑ์ยานพาหนะและุนส่ง 
ประเอท : รถยนต์ุนส่ง 
เพ่ือรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล รถกู้ชีพฉุกเฉิน (รถกระบะ) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซ ี
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  อ่ืนๆ 

- ไม่มี 

รองนายก อบต.  -  ขอขอบคุณทุกท่านที่ ได้มาประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ในวันนี้ โครงการที่เกินศักยภาพ 
ทางเราจะน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ทางหน่วยงานราชการอ่ืน
หรือทางอบจ.อุตรดิตถ์ ที่เกี่ยวข้องด าเนินการในล าดับต่อไป ถ้าไม่มีอะไร
เพ่ิมเติมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี ้

ปิดการประชุมเวลา  ๑2.๐๐  น. 

 
 
 
                                      (ลงชื่อ)……………….........…….…………..ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                  (นางสาวสุทธิรินทร์  สมศรี) 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 
(ลงชื่อ) พ.จ.อ…………….........…….…………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                             (พงศธร   รัตนโชติคุณ) 
                                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………….............…….…………..ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           (นางสกุลตรา  บุตรที) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 
 

 

การประชุมประชาคมระดับต าบล เพื่อััดท าแผนพัฒนาทาองถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาุุม บาานคคก ัังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

  

  

     

      
 




