
 

โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการประชาคม 

และการมสี่วนรว่มภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 

ประจำปีงบบประมาณ 2563 

สำนักปลดั 

องค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 



    บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  

ที่   สส ๗11๐1/ 002                  วนัที ่  2  มกราคม   ๒๕63 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้               
หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 

 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลบางขนัแตก 
 

  1.เรือ่งเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ตั้งข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน    
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตัง้งบประมาณไว้ 
เป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 91 นั้น  

 

2.ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จะดำเนินงานโครงการ

พัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม โดยกำหนดจัดโครงการขึ้น ในพ้ืนที่ 12 หมู่บ้าน 
ตำบลบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

3.ข้อพิจารณา 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ขึ้น ตามวันเวลาทีก่ำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    

                 (ลงชื่อ) ........................................................................ผู้ขออนุมัติ 
(นายวิษณุ คชรัตน์ ) 

                 นักทรัพยากรบุคคล  รักษาราชการแทน 
 หัวหน้าสำนักปลัด

เรยีน ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล เรยีน นายก อบต.บางขนัแตก ทราบและพจิารณาแลว้ 

       -เพ่ือโปรดทราบ        -เพ่ือโปรดทราบ (  )  อนมุตัติามเสนอ 

       -เห็นควรพิจารณา.............................        -เห็นควรพิจารณา............................. (  )  ไมอ่นมุตั ิเพราะ.................................. 
................................................................... ................................................................... ................................................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ...................................................... 
(นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
รองปลัดอบต.บางขันแตก รองปลัดอบต.บางขันแตก  นายก อบต.บางขันแตก 

 รักษาราชการแทน ปลดัอบต.ฯ  



 
โครงการพฒันาและสง่เสริมการประชาคม และการมสีว่นรว่มของประชาชน 

ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ประจำป ี2563 
 

1.ชื่อโครงการ   
โครงการพัฒนาและส่งเส ริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้            

หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือจัดทำ ส่งเสริม และสนับสนุนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น โดย
คำนึงถึงเจตนารมย์ของประชาชนของท้องถิ่นเป็นหลัก  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานจากส่วนกลาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอำนาจห น้าที่อย่าง
กว้างขวาง  โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยัง
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย 
และในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนทีน่ำหลักธรรมาภิบาลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2526 ด้านการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจผ่านกระบวนการประชาคม 

โดยการประชาคมเป็นกระบวนการในการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ครอบคลุมในทุกประเด็นปัญหาและความต้องการ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แจ้งข้อมูลและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สภาพพ้ืนที่ และข้อจำกัดในปัจจุบันของหมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการ
ขัดแย้ง 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนพ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 และข้อ 10 และเพ่ือให้การ
ดำเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง
สูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจึงจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ขึ้น เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   
 
๓. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่
ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 

3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สามารถนำปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/4. กลุ่มเปา้หมาย... 
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๔. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขต  
4.๑ กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตพ้ืนทีต่ำบลบางขันแตก จำนวน 12 หมู่บ้าน หน่วยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  
4.2 ขอบเขต ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง กฎหมายถ่ายโอนและพรบ.อ่ืนฯ  

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 

๖. สถานทีด่ำเนนิการ 
  ศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที ่๑–12 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
๗. การดำเนินการ 

 
8. งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ ายตามข้อบัญญั ติ งบประมาณ  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.2563                    
อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.256๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 91 โดยมีรายละเอียด
ดงัรายการต่อไปนี้ 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ จำนวน 12 หมู่บ้าน (65 คน x 12 x 25)  19,500.- 
2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 500.- 

รวมเปน็เงิน 20,000.- 
หมายเหต ุ*** ค่าใชจ้า่ยทกุรายการสามารถถวัเฉลี่ยไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
/9. ผูร้บัผดิชอบ... 

ขัน้ตอนการดำเนนิงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
P วางแผนการดำเนนิโครงการ    

 
        

   1.กำหนดคณะทำงาน               

   2.กำหนดงบประมาณ               

   3.กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการฯ             

   4.กำหนดวันเวลาและสถานที่/ประสานงานฯ             

   5.กำหนดรูปแบบการดำเนินการ             

   6.กำหนดรูปแบบการรายงานและตรวจสอบ             

D ดำเนนิการตามแผนฯ      
 

      

C ตรวจสอบและตดิตามดำเนนิงาน         
 

    

A สรปุผลและรายงานการดำเนนิโครงการ        
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9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  

10. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั  
๑) ประชาชนมีความเข้าใจการมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น และร่วมพิจารณา

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2) โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 สามารถ

แก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ และให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตรงกับภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนถิ่น 

 3) การดำเนินตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี 

 

12. การประเมนิผลโครงการ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ความเห็น... 

การดำเนนิการ เครือ่งมอื 

เชิงคณุภาพ 
1.กิจกรรมทีส่่งเสริมการการมสี่วนร่วมของประชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ไม่น้อยกว่าจำนวน 1 กิจกรรม 
เชิงปรมิาณ 
1.จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 780 คน 

เชิงเวลา 
1.การดำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
เชิงตน้ทนุ 
1.การเบิกจ่ายไม่ตำ่กว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณทีต่ั้งไว ้
 

เชิงคณุภาพ 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
เชิงปรมิาณ 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
เชิงเวลา 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
เชิงตน้ทนุ 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................... ผู้เขียนโครงการ 
 (นางสาวเอมวิกา  อยู่เย็น)  

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ความเหน็ของหวัหนา้สำนักปลดั
.................................................................................................................................................................................                     

 

 

 

ความเหน็ของรองปลัดองค์การบรหิารสว่นตำบล
.................................................................................................................................................................................                   

 
 

 
 
ความเหน็ของปลัดองค์การบรหิารสว่นตำบล 
.................................................................................................................................................................................                  

 
 
 
 
 
ความเหน็ของรองนายกองค์การบรหิารสว่นตำบล 
.................................................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
ความเหน็ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................... ผู้เสนอโครงการ 
 (นายวิษณุ  คชรัตน์)  

       นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน 

              หัวหน้าสำนักปลัด 

ลงช่ือ............................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 
 (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน)  

             รองปลัดอบต.บางขนัแตก 

ลงช่ือ............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน)  

   รองปลัดอบต.บางขันแตก  รักษาราชการแทน 

               ปลัดอบต.บางขันแตก 

ลงชื่อ............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายอภิศักดิ์  บุญท้วม)  

             รองนายกอบต.บางขันแตก   

ลงชื่อ............................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ 
 (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช)  

                 นายกอบต.บางขันแตก 



 

 
 

แผนการจดัทำประชาคมหมู่บา้น อบต.บางขนัแตก อำเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม 
เพือ่จดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1   

โครงการพฒันาและสง่เสริมการประชาคม และการมสีว่นรว่มของประชาชน 
ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ประจำป ี2563 

 

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

 

หมายเหต ุวัน เวลา และสถานท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 
 

หมูท่ี ่ บา้น วนั เดอืน ป ี เวลา สถานที ่
๑ บ้านบางนางจีน วันที่  5  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 ๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑ 

๒ บ้านโพงพาง วันที่  5  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 ๑3.0๐ – 15.0๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๒ 

๓ บ้านนางพิมพ์ วันที่  4  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 15.๐๐ – ๑7.๐๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๓ 

๔ บ้านคลองบ่อ วันที่  6  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 09.0๐ – 11.0๐ น. ห้องประชุม อบต.บางขันแตก 

๕ บ้านคลองจั่น วันที ่ 6  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 13.๐๐ – ๑5.๐๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที ่5 

๖ บ้านมอบลัด วันที่  6  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 ๑5.0๐ – 17 .0๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 

๗ บ้านบางช้างตาย วันที่  4  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 13.๐๐ – ๑5.๐๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 

๘ บ้านศาลาพักร้อน วันที่  7  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 13.0๐ – 15.0๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 

๙ บ้านศาลาพักร้อน วันที่  7  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 15.๐๐ – ๑7.๐๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 

๑๐ บ้านบางตีนเป็ด วันที่  8  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 09.0๐ – 11.0๐ น. ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลบางขันแตก (ศูนยน์้ำพริก) 
๑๑ บ้านคลองเก่า วันที่  8  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 13.๐๐ – ๑5.๐๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 

๑๒ บ้านนัดตาว่าย วันที่  8  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖3 ๑5.0๐ – 17.0๐ น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 

ประชาคมระดบัตำบล วนัที ่ 9  กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖3 ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. ณ องค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 



 

 
กำหนดการจดัทำประชาคมหมูบ่า้น อบต.บางขนัแตก อำเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม 

เพือ่จดัทำแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1   
โครงการพฒันาและสง่เสริมการประชาคม และการมสีว่นรว่มของประชาชนภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

 ระหวา่งวนัที ่4–8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖3   
  

เวลา 09.00 – 11.00 น. 
เวลา 09.00 – 09.30 น. -ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  

 -แจ้งเร่ืองประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
เวลา 09.30 - 11.00 น. -ประชาชนเสนอแนะสภาพปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่

-สรุปปัญหาและความต้องการโครงการที่ขอแก้ไข/เพ่ิมเติม และลงมติ
เห็นชอบเพ่ือพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

 

*********************************** 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 
เวลา 13.00 – 13.30 น. -ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  

 -แจ้งเร่ืองประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
เวลา 13.30 - 15.00 น. -ประชาชนเสนอแนะสภาพปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่

-สรุปปัญหาและความต้องการโครงการที่ขอแก้ไข/เพ่ิมเติม และลงมติ
เห็นชอบเพ่ือพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1 

 

*********************************** 
เวลา 15.00 – 17.00 น. 
เวลา 15.00 – 15.30 น. -ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  

 -แจ้งเร่ืองประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
เวลา 15.30 - 17.00 น. -ประชาชนเสนอแนะสภาพปัญหา รวมถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่

-สรุปปัญหาและความต้องการโครงการที่ขอแก้ไข/เพ่ิมเติม และลงมติ
เห็นชอบเพ่ือพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

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

 
หมายเหต ุ    1. รับประทานอาหารว่างเวลา 10.15 น., 14.15 น. และ 16.15 น. 

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 
 

ที่ สส 71101/ว085                      องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
            444 ม. 4 ตำบลบางขันแตก 

                 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 

          28   มกราคม  2563 

เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้             
หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 

เรียน  กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางขันแตก /ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก/
และหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนการจัดทำประชาคม           จำนวน  1  ฉบับ 

2.กำหนดการ             จำนวน  1  ฉบับ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน รวมไปถึงสำรวจความต้องการ
และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 นั้น 

ดังนั้นเพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ ่มเติม ฉบับที ่ 1 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมฯพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3476 5758 
www.bankhunteak.go.th 

http://www.bankhunteak.go.th/


บนัทึกขอ้ความ 
 

สว่นราชการ  งานนโยบายและแผนฯ  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   
ที ่ สส 71101/ 133                       วนัที่   26  มีนาคม  ๒๕๖3   
เรื่อง  รายงานผลสรุปโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้              
หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 
 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม โดยกำหนดจัดโครงการขึ้น ในพ้ืนที่ 12 หมู่บ้าน ตำบลบางขันแตก อำเภอ
เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

บัดนี้ การดำเนินโครงการฯดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯดังกล่าว ให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียด
แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้        
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
 
      

 
   

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้รายงาน 

 (นางสาวเอมวิกา  อยู่เย็น)  

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  

   

   

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ตรวจรายงาน 

 (นายวิษณุ  คชรัตน์)  

 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

 หัวหน้าสำนักปลัดอบต.  

เรยีน ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล เรยีน นากยก อบต.บางขนัแตก ทราบและพจิารณาแลว้ให ้

       -เพ่ือโปรดทราบ        -เพ่ือโปรดทราบ ดำเนนิการ................................................ 
       -เห็นควรพิจารณาดำเนินการ............        -เห็นควรพิจารณาดำเนินการ............ ................................................................. 
................................................................... ................................................................... ................................................................. 
   

ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ...................................................... 
(นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
รองปลัดอบต.บางขันแตก รองปลัดอบต.บางขันแตก  นายก อบต.บางขันแตก 

ผูต้รวจ/เหน็ชอบ รายงานฯ รักษาราชการแทน ปลดัอบต.ฯ ผูพ้จิารณาเหน็ชอบ 

 ผูต้รวจ/เหน็ชอบ รายงานฯ  



 
สรปุผลการดำเนนิโครงการพฒันาและสง่เสรมิการประชาคม และการมสีว่นรว่มของประชาชน 

ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ประจำป ีพ.ศ.2563 

สว่นที ่1 เกณฑ์การผลการดำเนนิโครงการ 

ตามท่ีโครงการดังกล่าวฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ดังนี้ 

 
สว่นที ่2 ผลการดำเนนิโครงการ 

ตวัชี้วดั คา่เปา้หมาย หนว่ยนบั 
ผลการดำเนนิงาน 

ผลลพัท ์ ผลการประเมนิ 

เชิงคณุภาพ 
1.กิจกรรมทีส่่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่าจำนวน 1 กิจกรรม 
เชิงปรมิาณ 
1.จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 780 คน 

เชิงเวลา 
1.การดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
เชิงตน้ทนุ 
1.การเบิกจา่ยไม่ตำ่กว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณ
ทีต่ั้งไว้ 
  -งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 20,000.- บาท 
  -เบิกจ่ายตามโครงการฯ เป็นเงิน 19,500.-บาท 

 
1 
 
 

780 
 
2 (ม.ค.-ก.พ.) 

 
50 

 
กิจกรรม 

 
 

คน 
 

เดือน 
 

ร้อยละ 

 
1 
 
 

782 
 

2 
 

97.5 

 
บรรล ุ

 
 

บรรล ุ
 

บรรล ุ
 

บรรล ุ
 
 

 

จากตาราง พบว่า การดำเนินงานโครงการบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน คิดเป็นร้อยละ 100 = ( 4  (จำนวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ)  100) ของการประเมิน   
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะของการดำเนนิโครงการ   
-ไม่มี- 

 

สว่นที ่4 ปัญหาและอปุสรรค 

ประเด็น การปรบัปรงุและพฒันา 
-ไม่มี- -ไม่มี-  

การดำเนนิการ เครือ่งมอื 

เชิงคณุภาพ 
1.กิจกรรมทีส่่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชนภายใต้หลักธรรมาภบิาล  
ไม่น้อยกว่าจำนวน 1 กิจกรรม 
เชิงปรมิาณ 
1.จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 780 คน 

เชิงเวลา 
1.การดำเนนิการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
เชิงตน้ทนุ 
1.การเบิกจ่ายไม่ตำ่กว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณทีต่ั้งไว ้
 

เชิงคณุภาพ 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
เชิงปรมิาณ 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
เชิงเวลา 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
เชิงตน้ทนุ 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

4 
(จำนวนตัวช้ีวัดท้ังหมด) 



ประมวลภาพโครงการฯ  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  งานนโยบายและแผนฯ  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   
ที ่ สส 71101/062             วนัที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3     
เรือ่ง     ขอนำส่งรายงานการประชาคมหมู่บ้านและตำบล 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 ขึ้นเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับประชาชน และส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือเสนอ
โครงการพัฒนาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1  

 

บัดนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและ
ระดับตำบล ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการเพ่ือนำบรรจุแผนฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงขอรายงานผลการประชุมประชาคมฯ ดังกล่าว ให้
ผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯที่แนบมาพร้อมนี้        
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

 

      

 

   

 

(ลงชื่อ)  

 (นางสาวเอมวิกา  อยู่เย็น) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

  

  

(ลงชื่อ)  

 (นายวิษณุ คชรัตน์) 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 รก.หัวหน้าสำนักปลัด 

เรยีน ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตำบล เรยีน นายก อบต.บางขนัแตก ทราบและพจิารณาแลว้ 

       -เพื่อโปรดทราบ        -เพื่อโปรดทราบ (  ) ใหน้ำรายงานเสนอคกก.สนบัสนนุฯ 

       -เห็นควรพิจารณาดำเนนิการ........        -เห็นควรพิจารณาดำเนนิการ........ เพือ่จดัทำรา่งแผนพฒันาฯ 

............................................................... ............................................................... (  ).......................................................... 
   

ลงชือ่...................................................... ลงชือ่...................................................... ลงชือ่...................................................... 
(นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) (นายอภินนัท์  พฒันาการพนชิ) 
รองปลัดอบต.บางขันแตก รองปลัด รักษาราชการแทนปลดัอบต.ฯ นายก อบต.บางขันแตก 

   



 
รายงานการประชมุประชาคมทอ้งถิน่ระดบัตำบล 

เพือ่จดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561–2565) เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 

วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2563 ณ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก อ.เมอืงฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม 

************************ 
รายชือ่ผูเ้ขา้ประชมุ (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

เริ่มประชมุเวลา  09.0๐  น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 

ประธานฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 หมวดที่ 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ 22 
 กำหนดให้เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ประกอบกับการ
 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ นั้น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลที่มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙  
 มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในวันนี้จึงได้จัดให้มีการ
 ประชุมประชาคมระดับตำบลขึ้น เพ่ือให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 ร่วมกันพิจารณาโครงการในแต่ละหมู่บ้านและลงมติให้ความเห็นในการจัดทำแผน
 ดังกล่าวฯ  

 
รองปลัดฯ   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดการประชุม

 ประชาคมระดับหมู่บ้านในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น ซ่ึงที่
ประชุมได้ร่วมเสนอปัญหาและความต้องของหมู่บ้าน ที่มีความเดือนร้อนและความ
จำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ซ่ึงโครงการที่บรรจุใน
แผนดังกล่าวนั้น ต้องเป็นโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565)  ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอโครงการที่ผ่านการจัดลำดับในระดับ
 หมู่บ้านแล้ว เพ่ือให้ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกันพิจารณาโครงการ
 ในและลงมติให้ความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ต่อไป      

 
 

 
/โครงการทีบ่รรจุ… 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  มี 6 
ยุทธศาสตร์ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเคร่ืองออกกำลังกาย ม.1  
    2. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.บริเวณคอสะพานแค ม.3 
    3. วางท่อระบายน้ำ บริเวณปลายซอยพุทธรักษา บ้านนายนาย เขือนอก ม.3 
    4. ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางอาจ สิงหกุล  

(ช่วงที่ 2) ม.3 
5. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
บริเวณบ้านนางบุญส่ง เทพปริวัฒน์ ม.3 
6. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว ม.5 
7. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล. บริเวณ บ้านนางไขแสง นามประกอบ  
ถึงบ้านนางพิศมัย เอมปราณีต ม.5 
8. ขยายไหล่ทางถนนผิวจราจรคสล.สายวัดศรีสุวรรณคงคาราม-คลองตะเคียน ม.6 

9. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า สายบ้านหิ่งห้อย ม.6 
10. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณ วัดศรีสุวรรณคงคาราม -

คลองตะเคียน ม.6 
11. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง บริเวณปากซอยบ้านผู้ใหญ่สมพงศ์ ม.9 
12. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณปากซอยบ้านนางหงอม ภุมดวงเมศ ม.9 
13. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณ ม.9 เชื่อมต่อ ม.1 ต.บางขันแตก 
14. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณข้างศาลาประชาคม ม.11 
15. ก่อสร้างถนนถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยบ้าน 
นางคล้อย ศรีสว่าง)  ม.11 
16. ปรับปรุง/ซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคม ม.11 
17. ก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณซอยจัดสรร ม.12 
18. ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามลำประโดงฯ บริเวณซอยนัดตาว่ายร่วมใจ ม.12 
19. โครงการเดินท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 พร้อมก่อสร้างหอถังประปา 
20. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยบ้านหิ่งห้อย ม.6 
21. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7 พร้อมก่อสร้างหอถังประปา  
บริเวณบ้านนางสำรวม สว่างหล้า 
22. โครงการขยายท่อเมน/ระบบประปาภูมิภาค/หมู่บ้าน ม.9 
23. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.10 พร้อมก่อสร้างหอถังประปา 
 

 
 
 

/ยุทธศาสตรท์ี ่1… 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการที่เกินศักยภาพของอปท.) 
1. ก่อสร้างสะพานคสล.บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม ม.6 เชื่อมต่อ ต.แหลมใหญ่ 
2. ขยายพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์คสล.บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม ม. 6 
3. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณ ม.7 เชื่อมต่อ ม.8  
และ ม.10 (ถนนสาย3093-พระราม 2) 
4. ก่อสร้างสะพานคสล.บริเวณ ม.8 เชื่อมต่อ ม.7 (ข้างบ้านผู้ใหญ่ม.8) 
5. ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยอาสา ม.8 
เชื่อมต่อม.7 และ ม.10 
6. ก่อสร้างประตูก้ันน้ำเค็ม บริเวณคลองตาหลำ ม.9 
7. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.10 เชื่อมต่อ ม.5 และต.แหลมใหญ่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. โครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์
การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
6. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง 
7. โครงการแข่งขันกีฬาและกีฑานักเรียนเครือข่ายบางขันแตกต้านภัยยาเสพติ  
8. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
9. โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม (เก่งดี มีสุข) 
10. โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 

11. โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรีนาฎศิลป์และวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน 
12. โครงการเยาวชนบางขันแตกอนุรักษ์และสืบสานดนตรีและนาฎศิลป์ไทย 
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
1. โครงการสำรวจและซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ 
2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท์ี ่4… 
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ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพฒันาและส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องที่ยว 
1. โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน 
2. โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้ำ สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง บริเวณคลองบางช้างตาย ม.8 
2. โครงการลอกคลอง เก็บขยะ/ทำความสะอาด บริเวณคลองวัดบางขันแตก ม.2 
3. ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนน่าอยู่ 
4. โครงการจัดซ้ือเรือเก็บขยะ  
5. โครงการร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. โครงการอบรมให้ความรู้กับสถานประกอบการ 
7. โครงการเก่ียวกับการกำจัดขยะ 
8. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง บริเวณข้างศาลาประชาคม ม.1 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
1. โครงการปรับปรุงลานรอบอาคารสำนักงานอบต. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ 
2. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 
3. โครงการปรับปรุงอาคารติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ และปรับ

ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
4. โครงการรู้รักษาความดี มีจิตสาธารณะ เอาชนะคอรัปชั่น  
5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลบางขันแตก 
6. โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.บางขันแตก 
7. โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
8. โครงการอบรมผู้นำชุมชนประชาชนในการจัดทำแผน 
9. โครงการอบต.บางขันแตกเคลื่อนที่ พบประชาชน 
10. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   

 

 

/มทีา่นใด… 
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ประธานฯ  มีท่านใดมีความเห็นเป็นประการใด ในส่วนของโครงการที่อบต.จะบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 นี้บ้าง ถ้ามีความ
คิดเห็นในส่วนนี้ ขอให้นำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ได้เลย ถ้าในที่ประชุมแห่งนี้ได้
รับทราบโครงการแล้ว ก็จะขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ให้ความเห็นชอบโครงการที่จะ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ต่อไป 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

 เพิ่มเติม ฉบับที่1 

ประธานฯ   เมื่อที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงที่ได้จากการประชุมประชาคม
ระดับตำบลลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 จะได้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ต่อไป 

ประธานฯ   กระผมในฐานะตัวแทนผู้บริหารของอบต.บางขันแตก ต้องขอขอบคุณทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคมในวันนี้ การประชุมในวันนี้นับว่าก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่ตำบลบางขันแตกอย่างย่ิง ขอขอบคุณครับ 

กลา่วปดิประชมุ เวลา  ๑2.0๐  น.  

 

  
(ลงชื่อ)                                    ผู้จดรายงานประชุม 

      (นางสาวเอมวิกา   อยู่เย็น) 
                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานประชุม 

      (นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน) 
                                             รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบางขันแตก  

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบางขันแตก 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช)  

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 


































