
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านช ี
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 

วันที่  16 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ที่ท าการก านัน  ต.บ้านชี 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  1  บ๎านชี  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออกประ 
นายก  อบต. บ้านชี ชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี  ประจ าปี  2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี ้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

 
 

/3.  คณะกรรมการพัฒนา....... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ           -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ            ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ถนน คสล. ซอยบ๎านนางเฉลา กลิน่ดอกแก๎ว และบ๎านนางประนม    

  พร๎อมวางทํอระบายน้ า   

2 ซํอมแซมถนน(ทั้งหมูํบ๎าน)   

3 พัฒนาระบบประปาหมูํบา๎น (ใสสะอาด)   

4 วางทํอระบายน้ าจากปั้มนายเล็ก - ทางโค๎ง   

5 โครงการป้องกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ (ชุดตรวจ)   

6 ก าจัดผักตบชวาในแมํน้ าบางขาม 
งบ อบจ./
อบต. 

7 ตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญ   

8 ถนน คสล. สายทางเข๎าบ๎านนางส าลี - เขตติดตํอบางพึ่ง   

9 ศาลารอรถโดยสาร   

10 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางชลอ วงษ๑มหันต๑ - ลงแมํน้ าบางขาม   

11 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนายบุญสํง/นางบุญมาก - บ๎านนางละเอียด   

12 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายทองสุข - ลงแมํน้ าบางขาม   

/13.  โครงการปรับปรุงคุณภาพ...  
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

13 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมูํบ๎าน   

14 โครงการถํายทอดความรูเ๎รื่องการก าจัดเพลีย้กระโดด   

16 โครงการผลติพันธุ๑ข๎าวพันธุ๑ดี  

17 โครงการสํงเสริมปลูกพืชปลอดสารพิษ   

18 โครงการสนับสนุนเตาเผาถํานเพ่ือผลิตน้ าส๎มครัวไม๎   

  (ป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช)   

19 ซํอมแซมเสียงตามสาย   

20 โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข๎เลือดออก   

21 ซํอมแซมทํอประปา จากบ๎านนายสุวิจักขณ๑ - บ๎านนายบุญนะ ฐิติกาล   

22 โครงการท าบญุกลางบ๎าน เทศกาลสงกรานต๑   
 

 ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  22  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 

 

นางญาศิณี  เครือแตง ขอเสนอเพิ่มโครงการคะํ  วางทํอระบายน้ าบ๎านนายสุนทร – แมํน้ า  เพราะตรงแถวนั้นเวลาฝน 
ส.อบต. บ้านชี  หมู่ที่  1 ตกน้ าจะทํวมขังตรงบริเวณหมูํบ๎าน  หากไมํรีบด าเนินการใกล๎เข๎าหน๎าฝนเวลาฝนตกน้ าจะขัง

บริเวณนั้นได๎คํะ 
 

นายกิตติศักดิ์  ศุภพงษ์ ครับผมขอตัดโครงการที่ 21 ซํอมแซมประปา จากบ๎านนายสุวิจักขณ๑–บ๎านนายบุญนะ ฐิติกาล 
ก านันต าบลบ้านชี  ออกนะครับ  เพราะ  ตอนนี้หมูํที่  1  ก าลังกํอสร๎างประปาขนาดใหญํ  ถ๎าด าเนินการกํอสร๎าง 

เสร็จกจ็ะมีการเดินทํอเมนประปาใหมํ 
 

นายองอาจ  เศลารัตน์ ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  ติดตั้งป้ายช่ือซอยหมูํบ๎าน  เพราะเวลามใีครมาสอบถามหาบ๎านจะได๎
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1  รู๎วําบ๎านใครอยูํตรงไหน 
 

นายสถิตย์  ปัสกูล  ครับผมขอสอบถามโครงการทํอระบายน้ ายังใช๎ประโยชน๑ได๎ไมํเต็มที่  เพิ่มเป็นโครงการที่  25   
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1  วางทํอระบายน้ าหน๎าบ๎านนายสุวิจักขณ๑ตํอจากเดิม – ทางเข๎า   เพราะโครงการเดิมยังใช๎ 

ประโยชน๑ไดไ๎มํเต็มที ่
 

นางญาศิณี  เครืองแตง ขอเสนอโครงการเพิ่มคะํ  สํงเสริมกลุํมอาชีพ  ให๎แกํผู๎สูงอายุ  เนื่องจากผู๎สูงอายุชํวงนี้ไมไํด ๎
ส.อบต.  บ้านชี  หมู่ที่  1 ท านา  เพือ่ให๎ผู๎สูงอายุมีรายได๎เสรมิ 

/ นางญาศินี  เครื่องแตง... 
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นางญาศิณี  เครืองแตง ขอเสนอโครงการเพิ่มคะํ  โครงการสํงเสริมกิจกรรมเยาวชนในชํวงปิดเทอม   
ส.อบต.  บ้านชี  หมู่ที่  1 
 

นายมณฑล  มีลาภ  ผมเสนอโครงการ  ครับหมูํ  1  ยังไมํมเีครื่องออกก าลังกาย  ผมขอเสนอ  เครื่องออกก าลังกาย 
นายก  อบต. บ้านชี 
 

นางสุทิน  ดวงจันทร์ ดิฉันขอเสนอโครงการวางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางประทีป – บ๎านนางสังเวียน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1  
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  
 

นางญาศิณี  เครือแตง ดิฉันขอเสนอโครงการซํอมแซมถนน  (ทั้งหมูํบ๎าน)  เพราะโครงการนีเ้ป็นโครงการที่เราไดร๎ับ 
ส.อบต.  บ้านชี ความเดือนร๎อนและมันก็เป็นโครงการที่เราต๎องการให๎ด าเนินการอยํางเรํงดํวนกันเลยนะคํะ  

และอีกอยํางพวกชาวบ๎านก็ได๎ใช๎ถนนเส๎นนี้เป็นจ านวนมากท าให๎ถนนเป็นหลุมเป็นบํอไปมาก
แล๎ว  ดิฉันขอเสนอให๎ท าเป็นล าดับที่  1  นะคํะ 

 

นายชวลิ  สุมะล ิ มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับที่  1  บ๎าง   
(นักวิเคราะหฯ์) 
 

นายองอาจ  เศลารักษ์ ผมขอเสนอโครงการที่  24  โครงการติดตั้งป้ายช้ือซอยหมูํบ๎าน  เปน็ล าดับท่ี  1  ครับ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1 
 

นายนิธินนัท์  ธูปหอม ผมขอเสนอโครงการที่  9  ศาลารอรถโดยสาร  เป็นล าดับ  1  ครับ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1 
 

นางยุพิน  ส าราญสุข ดิฉันขอเสนอโครงการที่  10  วางทํอระบายน้ าจากบา๎นนางชะลอ  วงษ๑มหันต๑ – ลงแมํน้ าบาง
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1  ขาม  เป็นล าดับที่  1  คํะ 
 

นางสังเวียน  ข าเลิศ ดิฉันขอเสนอโครงการที่  12  กํอสร๎างถนน  คสล.  จากบ๎านนายทองสุข – ลงแมํน้ าบางขาม  
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1  เป็นล าดับที่  1  คํะ 
 

นายสถิตย์  ปัสกูล  ผมขอเสนอโครงการที่  25  วางทํอระบายน้ าหนา๎บ๎านนายสุวิจักขณ๑ตํอจากเดมิ – ทางเข๎า  
ชาวบ้าน  หมู่ที่  1  เป็นล าดับที่  1  ครับ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 

/ ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ 
 

โครงการ หมายเหตุ 

2   ซํอมแซมถนน(ทั้งหมูํบ๎าน)  ล าดับที่  1 46 (เสียง) 

9 ศาลารอรถโดยสาร  ล าดับที่  2 30 (เสียง) 

10 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางชะลอ วงษ๑มหันต๑ – ลงแมํน้ าบางขาม  ล าดับท่ี  3 28 (เสียง) 

12 กํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนายทองสุข – ลงแมํน้ าบางขาม  ล าดับที่  6 10 (เสียง)  

24 ติดตั้งป้ายช่ือซอยหมูํบ๎าน  ล าดบัที่  5  20 (เสียง) 

25 วางทํอระบายน้ าหน๎าบ๎านนายสุวจิักขณ๑ ตํอจากเดิม – ทางเข๎า  ล าดับที่  4  23 (เสียง) 
 
 

นางญาศิณี  เครือแตง ดิฉันวําเสนอแคํ  6  ล าดับกํอน  เพราะมันก็เป็นปญัหาเรํงดํวนของหมูํบ๎านเราเลยท่ีเดียว อยํางไรก็รบีท า 
ส.อบต.  หมู่ที่  1 หนํอยก็ดีนะคํะ  สํวนโครงการที่เหลือก็เรยีงล าดับตํอกันไป  แตํขอเน๎น  6  โครงการแรกกํอน

เลยนะคํะ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ซํอมแซมถนน(ทั้งหมูํบ๎าน)   

2 ศาลารอรถโดยสาร ทางเข๎าวัดเทพอ าไพและทางเข๎าบ๎านก านัน   

3 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางชลอ วงษ๑มหันต๑ - ลงแมํน้ าบางขาม   

4 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนายไพบูลย๑ ยอดวัน - ทางเข๎า(ถนน 3028)   

5 ติดตั้งป้ายช่ือซอยทั้งหมูํบ๎าน   

6 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายทองสุข - ลงแมํน้ าบางขาม   

7 
ถนน คสล. ซอยบ๎านนางเฉลา กลิ่นดอกแก๎ว และบ๎านนาง
ประนม  

 

  พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
  

8 พัฒนาระบบประปาหมูํบ๎าน  (ใสสะอาด) 
 

 
 

/9  วางทํอระบายน้ า... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

9 วางทํอระบายน้ าจากปั้มนายเล็ก - ทางโค๎ง  

10 โครงการป้องกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ (ชุดตรวจ)   

11 ขุดลอกผักตบชวาแมํน้ าบางขาม 
งบ อบจ./
อบต. 

12 ตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญ  

13 ถนน คสล. สายทางเข๎าบ๎านนางส าลี - เขตติดตํอบางพึ่ง   

14 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนายบุญสํง/นางบุญมาก - บ๎านนางละเอียด   

15 โครงการปรับปรุงคณุภาพดิน คุณภาพน้ า   

16 โครงการถํายทอดความรูเ๎รื่องการก าจัดเพลีย้กระโดด   

17 โครงการถํายทอดความรูเ๎รื่องการผลิตปุ๋ยหมัก   

18 โครงการผลติพันธุ๑ข๎าวพันธุ๑ดี   

19 โครงการสํงเสริมปลูกพืชปลอดสารพิษ   

20 โครงการสนับสนุนเตาเผาถํานเพ่ือผลิตน้ าส๎มควันไม๎   

  (ป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช)   

21 ซํอมแซมเสียงตามสาย   

22 โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข๎เลือดออก   

23 โครงการท าบญุกลางบ๎าน เทศกาลสงกรานต๑   

24 วางทํอระบายน้ าบ๎านนายสุนทร - แมํน้ า   

25 สํงเสริมกลุมํอาชีพให๎แกํผู๎สูงอาย ุ   

26 สํงเสริมกิจกรรมเยาชนในชํวงปิดเทอม   

27 เครื่องออกก าลังกาย   

28 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางประทีป - บ๎านนางสังเวียน   

/ขอมติที่ประชุมด๎วย... 
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ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 
                              และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  
                               ๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนต าบล             

จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสรา๎งตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านท่ีปฏิบตัิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าท่ี  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมกไ็ด๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  1  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
                            1.  นายส าอาง  โอภาส 
                  2.  นายถวิล  พุํมล าเจียก          
                 3.  นางญาศณิี  เครือแตง 
                             4.  นางประคอง  วีระประสิทธ์ิ 
                             5.  นายสุวิจักร  ตรสังาม 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

นักวิเคราะห๑ฯ          -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
                                 มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ

คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   46   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  46  คน 
 

นางน้ าทิพย๑  จันทร๑เพ็ญ   เสนอ  นางน้ าทิพย๑  ปานทอง 
ชาวบ๎าน  หมูํที่  1 
   
นายเสรี  ชํางประดิษฐ   เสนอ  นายนิธินันท๑  ธูปหอม  
ชาวบ๎าน  หมูํที่  1 
  
นายนิธินันท๑  ธูปหอม เสนอ  นายเสรี  ชํางประดิษฐ๑ 
ชาวบ๎าน  หมูํที่  1 
 

นายกิตติศักดิ์  ศุภพงษ๑ เสนอ  นายสมใจ  ทองวงษ๑ 
ก านันต าบลบ๎านชี 
 
 

/นายกิตติศักดิ์... 
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นายกิตติศักดิ์  ศุภพงษ๑ เสนอ  นายสมเดช  วีระประสิทธ์ิ 
ก านันต าบลบ๎านชี 
 

นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ                และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 
                            1.  นายส าอาง  โอภาส  2.  นายถวิล  พุํมล าเจียก         
                3.  นางญาศณิี  เครือแตง  4.  นางประคอง  วีระประสิทธ์ิ 

5.  นายสุวิจักร  ตรสังาม  6.  นางน้ าทิพย๑  ปานทอง 
   7.  นายนิธินันท๑  ธูปหอม  8.  นายเสรี  ชํางประดิษฐ๑  

9.  นายสมใจ  ทองวงษ๑  10.  นายสมเดช  วีระประสิทธ์ิ 
 

ระเบียบวาระที่   3        เรื่องอื่น ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ     
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  ท้องคุ้ง 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 

วันที่  17 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ศาลาวัดท้องคุ้ง  (ศาลาหลังเต่า) 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  2  ท๎องคุ๎ง  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

 
 

/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ            -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 ติดตั้งประต ูปิด-เปิด คลองทิ้งน้ าสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง   

2 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนายจ ารสั ศรีสภุาพ - ลงแมํน้ าบางขาม   

3 ปรับปรุงถนนสายเมนหมู ํ2 ตลอดเส๎นพร๎อมวางทํอระบายน้ า   

4 วางทํอระบายน้ าบ๎านนางเฉลียว สีใส   

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ า   

  (ซอยบ๎านนายสุทิน ปานทอง) ถึงแมํน้ าบางขาม   

6 ขุดลอกคลองทุกเส๎นภายในพ้ืนท่ีการเกษตร (คลองไส๎ไกํ)   

7 ถนนคอนกรีตตํอจากถนน คสล.เดมิ สายวัดท๎องคุ๎ง - คลองR16   

8 ไฟฟ้าสาธารณะสายบางงา - บ๎านหมี่ (สาย3028)   

9 ปรับปรุงถนนสายแหลมกลุํม - หนองครีคลีบ   

10 ปรับปรุงภูมิทัศน๑(ผักตบชวา)ในแมนํ้ าบางขาม   

11 ปรับปรุงถนนลูกรังทุกซอยในหมูํบา๎น   

 
/ ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั โครงการ หมายเหต ุ

12 ทุนการศึกษาแกํเด็กนักเรียน   

13 สํงเสริมอาชีพให๎แกํผู๎สูงอาย/ุผู๎พิการ   

14 ศาลาประชาคมหมูํบ๎านภายในวัดท๎องคุ๎ง หรือในหมูํบ๎าน   

15 ป้องกันดรคพิษสุนัขบ๎า   

16 ขุดลอกผักตบชวาแมํน้ าบางขาม งบ อบจ./อบต. 

17 ปราบปรามยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง   

18 เครื่องพํนหมอกควัน รพ.สํงเสรมิสขุภาพ   

19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ า   

  ซอยบ๎านอาจารย๑ อนุสร สกลุภักด ี   

20 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนายกมล สีพล ู   

 

           ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออก
หนํวยประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎
บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไข
ปัญหา  หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  20  โครงการนี้  หรือที่
ทํานยังไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 
 

นายสุเทพ  ปาลวัฒน์ โครงการของผมไมํทราบวําอยูํ  หมูํ  1  หรือ  หมูํ  2  ครับ  โครงการซํอมแซมถนนสายหลัก
ชาวบ้าน  หมู่ที่  2  แยกหน๎า  อบต. – วัดเกริ่นกฐิน  เพราะเป็นถนนขนพืชผลทางกานเกตษร  แล๎วก็ถนนลูกรังตรง 

ทางเข๎านาครูเสนํห๑ทํอมันซุดถนนเป็นหลุม 
 

นายปรีชา  เพ็ชรเจริญ ขอเสนอเพิ่มโครงการครับ  โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง – สะพาน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  2 ปูน  ขอเป็นโครงการใหญํเลยจากหน๎าวัดท๎องคุ๎งไปจนถึงหน๎าโรงเรียนเลยเป็นคลองดาด

คอนกรีตคือถ๎าท าตรงนี้แล๎วก็ลบข๎อ  1  ออกได๎เลยเพราะมันจะไปซ้ าซ๎อนกัน 
 

นางประเจียก  สายนาค เสนอโครงการเพิ่มคํะ  วางทํอระบายน้ าสายแหลมกุํม – แมํน้ า 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  2  
 

นายปรีชา  เพ็ชรเจริญ โครงการที่  7  ถนนคอนกรีตตํอจากถนน  คสล.เดิม  สายวัดท๎องคุ๎ง – คลอง R16 ขอ ชาวบ้าน  
หมู่ที่  2  เปลี่ยนเป็น  ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน  คสล.  เดิม  สายวัดท๎องคุ๎ง – คลอง  R16  
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์     
 

/นายไพบูรณ๑  เขียวบัว... 
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นายไพบูรณ์  เขียวบัว ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑  ครับอยากใหม๎ีการปรับปรุงทิวทัศน๑ตรง
ชาวบ้าน  หมู่ที่  2  วัดติดกับโรงเรยีนครับเพื่อท่ีเวลาเรามองดูจะไดส๎วยงาม 
 

นายไพบูรณ์  เขียวบัว ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  เครื่องออกก าลังกาย  เพื่อท่ีวําชาวบ๎านจะไดม๎ีที่ออกก าลังกาย 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  2 
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  
 

นายปรีชา  เพ็ชรเจริญ ผมขอเสนอปรับปรุงถนนสายเมนหมูํ  2  ตลอดเส๎นพร๎อมวํางทํอระบายน้ า  ขอเป็นลาดยางครับ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  2 เพราะเป็นความเดือนร๎อนและมันก็เป็นโครงการที่เราต๎องการให๎ด าเนินการอยํางเรํงดํวนกันเลย

นะครับ  และอีกอยํางพวกชาวบ๎านก็ได๎ใช๎ถนนเส๎นนี้เป็นจ านวนมากท าให๎ถนนเป็นหลุมเป็นบํอ
ไปมากแล๎ว  กระผมขอเสนอให๎ท าเป็นล าดับที่  1  ครับ 

 

นายชวลิ  สุมะล ิ มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง   
(นักวิเคราะหฯ์) 
 

นายสมหมาย  เกิดแก่น ผมขอเสนอโครงการที่  3  ปรับปรุงถนนสายเมน  หมูํ  2  ตลอดเสน๎พร๎อมวางทํอระบายน้ า   
ส.อบต. หมู่ที่  2  เป็นล าดับที่  1  ครับ 
 

นางบุญสืบ  ......... ดิฉันขอเสนอโครงการที่  4  โครงการวางทํอระบายน้ าบ๎านนางเฉลยีว  สีใส  เป็นล าดับที่ 1  คํะ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  2 
 

นายอนุสรณ์  สกุลภักด์ิดี ผมขอเสนอโครงการที่  19  โครงการกํอสร๎างถนน  คสล.  พร๎อมวางทํอระบายน้ า  เป็นล าดับที่
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 2  1  ครับ 
 

นางบังเอิญ  เพ็ชรเจริญ ดิฉันขอเสอนโครงการที่  5  โครงการกํอสร๎างถนน  คสล.  พร๎อมวางทํอระบายน้ า  (ซอยบ๎าน
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 2  นายสุทิน  ปานทอง)  ถึงแมํน้ าบางขาม เป็นล าดับที่  1  คํะ 
 

นายนายปรีชา  เพ็ชรเจริญ ผมขอเสนอโครงการที่  7  ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน คสล.เดมิ สายวัดท๎องคุ๎ง – คลอง  
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 2  R 16  เป็นล าดับที่  1  ครับ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

3 ปรับปรุงถนนสายเมนหมูํ 2 ตลอดเส๎นพร๎อมวางทํอระบายน้ า (ล าดับท่ี 1)  56  เสียง 

4 วางทํอระบายน้ าบ๎านนางเฉลียว  สีใส  (ล าดับท่ี  2)  40  เสียง 

19 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ า ซอยบ๎านอาจารย๑
อนุสร  สกุลภักดี  (ล าดับที่  3)    39  เสียง 

5 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ า (ซอยบ๎านนายสุ
ทิน ปานทอง) ถึงแมํน้ าบางขาม  (ล าดับท่ี  4)  35  เสียง 

7 
ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน คสล.เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง - คลองR16  
(ล าดับท่ี  5)  30  เสียง 

 
นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ปรับปรุงถนนสายเมนหมูํ  2  ตลอดเส๎นพร๎อมวางทํอระบายน้ า    

2 วางทํอระบายน้ าบ๎านนางเฉลียว  สีใส    

3 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ า ซอยบ๎านอาจารย๑อนุสร  
สกุลภักดี    

4 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ า (ซอยบ๎านนายสุทิน ปาน
ทอง) ถึงแมํน้ าบางขาม    

5 ปรับปรุงถนนลูกรังตํอจากถนน คสล.เดิม สายวัดท๎องคุ๎ง - คลองR16    

6 ติดตั้งประต ูปิด-เปิด คลองทิ้งน้ าสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง   

7 ขุดลอกคลองทุกเส๎นภายในพ้ืนท่ีการเกษตร (คลองไส๎ไกํ)   

8 ไฟฟ้าสาธารณะสายบางงา - บ๎านหมี่ (สาย3028)   

 
 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

9 ปรับปรุงถนนสายแหลมกลุํม - หนองครีคลีบ   

10 ปรับปรุงภูมิทัศน๑(ผักตบชวา)ในแมนํ้ าบางขาม   

11 ปรับปรุงถนนลูกรังทุกซอยในหมูํบา๎น   

12 ทุนการศึกษาแกํเด็กนักเรียน   

13 สํงเสริมอาชีพให๎แกํผู๎สูงอาย/ุผู๎พิการ   

14 ศาลาประชาคมหมูํบ๎านภายในวัดท๎องคุ๎ง หรือในหมูํบ๎าน   

15 ป้องกันดรคพิษสุนัขบ๎า   

17 ขุดลอกผักตบชวาแมํน้ าบางขาม งบ อบจ./
อบต. 

18 ปราบปรามยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง   

19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนายกมล สีพล ู   

20 โครงการกํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตสายหน๎าวัดท๎องคุ๎ง - สะพานปนู   

21 วางทํอระบายน้ าสายแหลมกุํม - แมํน้ า   

22 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑   

23 เครื่องออกก าลังกาย   

 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 
 

/และชุมชนโดยให๎น า... 
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และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  
                              ๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนต าบล             

จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสรา๎งตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านท่ีปฏิบตัิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าท่ี  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมกไ็ด๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  2  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
                           1.  พ.ท.นิพนธ๑  ฮวบเจรญิ  083-608-3785 
                 2.  นายสุวรรณ  เย็นใจ          
                3.  นายสมปอง  ประทีปทอง 
                            4.  นางปราณี   อินเอม 
                            5.  นางนุชนารถ  แก๎วไพบูลย๑ 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

นักวิเคราะห๑ฯ          -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
                                 มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ

คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   56   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  56  คน 
 

นางบาหยัน  เกิดแกํน   เสนอ  นายอนุศร  สกลุภักดี  086-129-5588 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  2 
   
นายสมหมาย  เกิดแกํน   เสนอ  นายสวสัดิ์  ฤทธ๑เจรญิ  
ส.อบต.  หมูํที่  2 
  
นางบาหยัน  เกิดแกํน   เสนอ  นายสรุินทร๑  ธูปหอม 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  2 
 

นางบาหยัน  เกิดแกํน   เสนอ  นายขวัญชัย  บุญรอด  082-635-4601 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  2 
 

นางบาหยัน  เกิดแกํน   เสนอ  นายมนตรี  ดาวเรือง 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  2 
 

นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ                และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 
                            1.  พ.ท.นิพนธ๑  ฮวบเจรญิ  083-608-3785 
                 2.  นายสุวรรณ  เย็นใจ          
                3.  นายสมปอง  ประทีปทอง 
                            4.  นางปราณี   อินเอม 
 

/5.  นางนุชนารถ... 
 



- 8 - 
 

                            5.  นางนุชนารถ  แก๎วไพบูลย๑ 
   6.  นายอนุศร  สกุลภักดี  086-129-5588   
   7.  นายสวัสดิ์  ฤทธ๑เจรญิ 
   8.  นายสุรินทร๑  ธูปหอม 
   9.  นายขวัญชัย  บุญรอด 082-635-4601   
   10.  นายมนตรี  ดาวเรือง 
 

ระเบียบวาระที่   3        เรื่องอื่น ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ  
 

นางบาหยัน  เกิดแกํน ขอแจ๎งล าโพงตรงหน๎าบ๎านอาจารย๑จ าลอง  กับ  นางประเจียด  สายนาค  ไมํดัง  และก็ประปา 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  2 บ๎านผู๎ใหญํบาหยัน  เกิดแกํน  สายแตกใต๎ถนนคํะ   
 

นายทินกร  แสวงเจรญิ ครับเดีย่วผมใหเ๎ด็กออกไปด าเนินการให๎นะครับ  ขอให๎ผู๎น าไปเขียนค ารัองให๎ผมหนํอยครับ 
รองนายก  อบต.บ๎านชี  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  บางชัด 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 

วันที่  18 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่  หมู่ที่  3 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  3  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกจิกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและ
ข๎อมูลน ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

 
/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 เครื่องกรองน้ าประปาประจ าหมูํบา๎น   

2 ซํอมแซมถนน คสล. สายเสือทําข๎าม   

3 เพิ่มเตมิไฟฟ้าสาธารณะ   

4 ตั้งเครื่องสูบน้ าถาวรบริเวณคลองบางชัด พร๎อมบานประตู ปิ-เปิด   

5 ขุดลอกคลอกไสไ๎กํจากคลองR16 - นานายจ าเนียร จันทร๑ศิร ิ   

  จัดหาที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ด๎อยโอกาศ (นางวิญญา กลิ่นหอม)   

6 บานประตเูหล็ก ปิด-เปิด บริเวณคลองทิ้งน้ าบางชัด พร๎อมคันดินและทํอลอด   

7 ลงลูกรังจากถนน 3028 บ๎านแหลมกลุํม - คลองR16   

8 ตํอเติมซํอมแซมถนน คสล. บ๎านนายจ าลอง - ลงแมํน้ าบางขาม   

9 ท าถนน คสล. ซอยบ๎านนายบุญชู พงคะชาติ - แมํน้ าบางขาม   

10 เครื่องกรองน้ าประปาประจ าหมูํบา๎น   

11 ท าถนน คสล. จาก คสล.เดิม (หลังสวนเย็นทรวง) – ซอยเสือทําข๎ามพร๎อมวางทํอระบายน้ าตลอดสาย   
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ล าดับ
ความส าคญั โครงการ หมายเหต ุ

12 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางกุหลาบ รองโสภา   

13 ลอกคลองผักตบชวา(ก าจัดวัชพืช) งบ อบจ./อบต. 

14 สํงเสริมอาชีพ มีตลาดรองรับ  

15 วางทํอระบายซออยบ๎านนายสน กลัดงาม พร๎อมบํอพัก – แมํน้ าบางขาม (จากถนนสาย 3028)  

16 ลงลูกรังซอยบ๎านนางสมพร ปัญจะชัย  

17 
ตํอเตมิถนน คสล. ซอยบ๎านผู๎ใหญํ – บ๎านนายจ าเนียร จันทร๑ศริิ พรอ๎มวางทอํระบายน้ า
ตลอดสาย  

18 วางทํอระบายน้ าบ๎านนายแฟม้ ปาลวัฒน๑ – แมํน้ าบางขาม  

19 วางทํอระบายน้ าบ๎ายนายอุดม  แถมยิ้ม – แมํน้ าบางขาม  

20 วางทํอระบายน้ าบ๎านนายเสง่ียม  กิ่งสกลุ  จากถนน 3028 – แมํน้ าบางขาม  

21 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  บ๎านนายเสง่ียม  ก่ิงพิกุล  

22 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า  

23 สนับสนุนและสํงเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน  

24 
วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางอ านวย น่ิมมาศ  จากถนน 3028 – 
แมํน้ าบางขาม  

25 ศูนย๑ฝึกอาชีพประจ าต าบล  

 

        ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  25  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 

 

นางสมพร  ปัจจชัย ขอเสนอเพิ่มโครงการคะํ   โครงการขยายเมนประปาภายในหมูํ  (กลุํมบ๎านนางวัลยา  กลิ่นหอม) 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  3 
 

/นางประเจียก  สายนาค... 
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นางประเจียก  สายนาค เสนอโครงการเพิ่มคํะ  ลงลูกรังสายหนองตาจันทร๑ จาก  ถนน  3028 – R16 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  3  
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นางสุนนัท์  สุขสอาด ดิฉันขอเสนอโครงการที่  1  เครื่องกรองน้ าประปาประจ าหมูบํ๎าน  เป็นล าดับท่ี  1  คํะ   
ชาวบ้าน  หมู่ที่  3   
 

นายส าเริง  เครือแตง ผมขอเสนอโครงการที่  7  บานประตูเหล็ก  ปิด – เปิด  บริเวณคลองทิ้งน้ าบางชัด  พร๎อมคัน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  3 ดินและทํอลอดและขอเพิ่มเติมพรอ๎มเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า  เป็นล าดับที่  1  ครับ 
 

นายจ าเนียน  จันทร์ศิริ ผมขอเสนอโครงการที่  17  โครงการตํอเตมิถนน  คสล.  ซอยบ๎านผู๎ใหญํ – บ๎านนายจ าเนียน
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 3  จันทร๑ศิริ  เป็นล าดับที่  1  ครับ 
 

นางน้ าทิพย์  ปาลวัฒน์ ดิฉันขอเสอนโครงการที่  18  โครงการวางทํอระบายน้ าบ๎านนายแฟ้ม  ปาลวัฒน๑ – แมํน้ าบาง
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 3  ขาม   เป็นล าดับที่  1  คํะ 
 

นางละมัย  ผลเต็ม  ดิฉันขอเสนอโครงการที่  15  โครงการวางทํอระบายซอยบ๎านนายสน  กลัดงาม  พร๎อมบํอพัก  
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 3  - แมํน้ าบางขาม  (จากถนนสาย  3028)  เป็นล าดับที่  1  คํะ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ โครงการ หมายเหต ุ

1 เครื่องกรองน้ าประปาประจ าหมูํบา๎น (ล าดับท่ี 1) 25  เสียง 

7 
บานประตเูหล็ก  ปิด – เปิด  บริเวณคลองทิ้งน้ าบางชัด(ล าดับท่ี  2) 
พร๎อมคันดินและทํอลอดพร๎อมเครือ่งสูบน้ าไฟฟ้า 
 

21 เสียง 

17 
ตํอเติมถนน  คสล. ซอยบ๎านผูํใหญํ – บ๎านนายจ าเนียน(ล าดับที่  3) 
จันทร๑ศิร ิ
 

18 เสียง 
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ล าดับ โครงการ หมายเหต ุ

18 วางทํอระบายน้ าบ๎านนายแฟม้  ปาลวัฒน๑ – แมํน้ าบางขาม(ล าดับท่ี 4) 11  เสียง 

15 
วางทํอระบายซอยบ๎านนายสน  กลัดงาม  พร๎อมบํอพัก (ล าดับที่  5) 
- แมํน้ าบางขาม  (จากถนนสาย  3028) 

2  เสียง 

 
นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 เครื่องกรองน้ าประปาประจ าหมูํบา๎น   

2 บานประตเูหล็ก ปิด-เปิด บริเวณคลองทิ้งน้ าบางชัด พร๎อมคันดินและทํอลอด
พร๎อมเครื่องสบูน้ าไฟฟ้า 

 

3 
ตํอเติมถนน คสล. ซอยบา๎นผู๎ใหญ ํ- บ๎านนายจ าเนียร จันทร๑ศิร ิ พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ าตลอดสาย   

4 วางทํอระบายน้ าบ๎านนายแฟม้ ปาลวัฒน๑ - แมํน าบางขาม   

5 วางทํอระบายซออยบ๎านนายสน กลัดงาม พร๎อมบํอพัก – แมํน้ าบางขาม 

(จากถนนสาย  3028) 
  

8 ลงลูกรังจากถนน 3028 บ๎านแหลมกลุํม - คลองR16  

9 ตํอเติมซํอมแซมถนน คสล. บ๎านนายจ าลอง - ลงแมํน้ าบางขาม  

10 ท าถนน คสล. ซอยบ๎านนายบุญชู พงคะชาติ - แมํน้ าบางขาม  

11 
ท าถนน คสล. จาก คสล.เดิม (หลงัสวนเย็นทรวง) – ซอยเสือทําข๎าม  พร๎อม
วางทํอระบายน้ าตลอดสาย  

12 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางกุหลาบ รองโสภา  

13 ลอกคลองผักตบชวา(ก าจัดวัชพืช) 
งบ อบจ./
อบต. 

14 สํงเสริมอาชีพ มีตลาดรองรับ   

15 ลงลูกรังซอยบ๎านนางสมพร ปัญจะชัย   

 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

16 วางทํอระบายน าบ๎านนายอดุม แถมยิ้ม - แมํน้ าบางขาม  

17 วางทํอระบายน้ าบ๎านนายเสง่ียม กิ่งสกุล จากถนน3028 - แมํน้ าบางขาม  

18 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านนายเสง่ียม กิ่งพิกุล  

19 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า  

20 สนับสนุนและสํงเสริมกรออกก าลงักายภายในชุมชน  

21 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางอ านวย นิ่มมาศ จากถนน3028 - แมํน้ าบางขาม  

22 ศูนย๑ฝึกอาชีพประจ าต าบล  

23 ขยายเมนประปาภายในหมูํบ๎าน (กลุํมซอยบ๎านนางวลัยา กลิ่นหอม)  

24 ลงลูกรังสายหนองตาจันทร๑ จากถนน 3028 - R16  

 
 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  
                                           ๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนต าบล             

จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสรา๎งตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านท่ีปฏิบตัิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าท่ี  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมกไ็ด๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    
 
 
 

/ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการ... 
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                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  3  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
                           1.  นายประเสริฐ  นาคา 
                 2.  นายมานพ  ปาลวัฒน๑          
                3.  นายชาตรี  สะแกคราม 
                            4.  นางปัทมา  ปาลวัฒน๑ 
                            5.  นายจ าเนยีร  จันทร๑ศริ ิ

  ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูบํ๎าน โดยการลงมติใหค๎ะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   25   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  25  คน 
 

นายสมศักดิ์  ปาลวัฒน๑   เสนอ  นายชัยวิวัฒน๑  กัลยาศลิป ์
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  3 
   
นายสมศักดิ์  ปาลวัฒน๑   เสนอ  น.ส. น้ าทิพย๑  ปาลวัฒน๑  
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  3 
  
นายสมศักดิ์  ปาลวัฒน๑   เสนอ  นางสมบญุ  ส าเริง 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  3 
 

นายสมศักดิ์  ปาลวัฒน๑   เสนอ  นางเอมอร  นาคา 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  3 
 

นายสมศักดิ์  ปาลวัฒน๑   เสนอ  น.ส. บุญพา  สะแกคราม 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  3 
 

นักวิเคราะห๑ฯ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
                                   และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 
                            1.  นายประเสริฐ  นาคา 
                 2.  นายมานพ  ปาลวัฒน๑          
                3.  นายชาตรี  สะแกคราม 
                            4.  นางปัทมา  ปาลวัฒน๑ 
                            5.  นายจ าเนยีร  จันทร๑ศริ ิ
   6.  นายชัยวิวัฒน๑  กัลยาศิลป์   
   7.  น.ส. น้ าทิพย๑  ปาลวัฒน๑ 
   8.  นางสมบุญ  ส าเริง 
   9.  นางเอมอร  นาคา   
   10.  น.ส. บุญพา  สะแกคราม 
 

ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

/นายมณฑล  มีลาภ... 
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นายมณฑล  มลีาภ         ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้  
                                    ทางนายก  อบต.บ๎านชี ขนสํงจังหวัดลพบุรีได๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบา๎นหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับ 
                                    เพื่อพ่ีน๎องชาวต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดินทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพื่อไปตํอยากันแล๎วนะครับ  
 

นายทินกร  แสวงเจรญิ        ครับด๎วยขณะนี้ได๎เกิดปญัหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรยีมพาชนะไว๎ 
รองนายก  อบต.บ๎านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บางอิฐ 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 



วันที่  19 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  4 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  4  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกจิกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 
 

/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางจุน ตลอดสาย(รางระบายน้ า) งบปี  59 

2 ท ารางระบายน้ าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ มีลาภ - แมํน้ าบางขาม   

3 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนายส าอางค๑   

4 ซํอมแซมทํอระบายน้ าใต๎ศาลาประชาคม   

5 กํอสร๎างบานประต ูปิด-เปิด คลองบางอิฐ   

6 ถนนสายคันคลอง - บางอิฐ   

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวัดธรรมิการาม - คอสะพาน   

8 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎ง   

9 กํอสร๎างถนน คสล. ทุกเส๎นในหมูบํ๎าน   

10 ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในพ้ืนท่ีการเกษตร   

11 ขุดลอกคลองบางอิฐ(แก๎มลิง)สดุเขต   

12 สํงเสริมกลุมํอาชีพ   

 
/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ

ความส าคญั โครงการ หมายเหต ุ
13 ก าจัดผักตบชวาในแมํน้ าบางขาม  (ด าเนินการแล๎ว)   

14 ขุดลอกคลองระบายน้ าแนวถนน 3028 งบ อบจ./อบต. 

15 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางเชญิ อินสกุล  

16 ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ๎านนายบญุชวํย  

17 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหน๎าบ๎านนายมณฑา ชะเอม  

18 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า และคุมก าเนิดสุนัขและแมว  

19 สอนพิเศษเด็กนักเรียน ชํวงปิดเทอม  

 

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  19  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 

 

นางนกแก้ว  พงษ์ข า ขอเสนอเพิ่มโครงการคะํ   กํอสร๎างพนน  คสล.  ซอยบ๎านนางบ ารุง  พงษ๑ข า 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4 
 

นางสนม  ธรรมาวัฒน์ เสนอโครงการเพิ่มคํะ  ซํอมแซมทางเชื่อมถนนซอยร๎านครูแดง 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4  
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

นายพีรเชษฐ  วิจิตรพันธ์ ขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  ไฟฟ้าสาธารณะสาย  3028 
ส.อบต.  หมู่ที่  4   
 

นายมานิต  พวงจ าปี ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  ทางเดินลงแมํน้ าซอยบา๎นนายเกตุ  นาครักษ๑ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4 
 

นางมะลิ  ระวิงทอง ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ  กํอสร๎างถนนลูกรังสายข๎างโรงงานตุ๏กตา 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4 
 

นายทองใบ  ปัสกูล  ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  ซํอมแซมศาลารอรถ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 
 

/นายแวว  เกตุเนตร... 
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นายแวว  เกตุเนตร ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  ซํอมแซมถนนลูกรังจากนานายแวว  เกตุเนตร – R16 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นางสุทามาศ  ดิฉันขอเสนอโครงการที่  6  ถนนสายคันคลอง – บางอิฐ  (ลงลูกรัง) 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4   
 

นายพีรเชษฐ  วิจิตรพันธ์ ผมขอเสนอโครงการที่  3  วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนายส าอางค๑ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4  
 

นายล้วน  พัดเย็น  ผมขอเสนอโครงการที่  11  ขุดลอกคลองบางอิฐ  (แก๎มลิง)  สุดเขต 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 4  
 

นางสุนิศา  บุญม ี  ดิฉันขอเสอนโครงการที่  4  ซอมแซมทํอระบายน้ าใต๎ศาลาประชาคม 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 4 
 

นายพีระเชษฐ  วิจิตรพันธ์ ผมขอเสนอโครงการที่  2  ท ารางระบายน้ าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ  มีลาภ - แมํน้ าบางขาม 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 4 
 

นายพิทักษ์  ผ่องเผือก ผมขอเสนอโครงการที่  12  สํงเสริมกลุมํอาชีพ  (โครงการสานตะกล๎า) 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4 
 

นายพิทักษ์  ผ่องเผือก ผมขอเสนอโครงการที่  19  สอนพิเศษเด็กนักเรียน  ชํวงปิดเทอม 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4 
 

นางมะลิ  ระวิงทอง ดิฉันขอเสนอโครงการที่  24  กํอสร๎างถนนลูกรังสายข๎างโรงงานตุ๏กตา 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  4 
 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 
 
 
 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ หมายเหต ุ

6 ถนนสายคันคลอง – บางอิฐ   (ล าดับท่ี 1) 41  เสียง 

3 
วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนายส าอาง  (ล าดับท่ี  4) 
 

17 เสียง 

11 
ขุดลอกคลอกบางอิฐ (แก๎มลิง) สดุเขต  (ล าดับท่ี  2) 
 

30 เสียง 

4 ซอมแซมทํอระบายน้ าใต๎ศาลาประชาคม  (ล าดับท่ี 8) 10  เสียง 

5 
ท ารางระบายน้ าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ  มีลาภ – แมํน้ าบางขาม 

(ล าดับท่ี  3) 
21  เสียง 

12 สํงเสริมกลุมํอาชีพ  (โครงการสานตะกล๎า)  (ล าดับที่  5) 14  เสียง 

19 สอนพิเศษเด็กนักเรียน  ชํวงปิดเทอม  (ล าดับท่ี  6) 13  เสียง 

24 กํอสร๎างถนนลูกรังสายข๎างโรงงานตุ๏กตา  (ล าดับท่ี  7) 12  เสียง 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ถนนสายคันคลอง - บางอิฐ   

2 ขุดลอกคลองบางอิฐ(แก๎มลิง)สดุเขต  

3 ท ารางระบายน้ าซอยหน๎าบ๎านนางสงวนกิจ มีลาภ - แมํน้ าบางขาม   

4 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนายส าอางค๑   

5 สํงเสริมกลุมํอาชีพ (โครงการสานตะกร๎า)   

6 สอนพิเศษเด็กนักเรียน ชํวงปิดเทอม  

7 กํอสร๎างถนนลูกรัง ซอยข๎างโรงงานตุ๏กตา  

8 ซํอมแซมทํอระบายน้ าใต๎ศาลาประชาคม  

9 กํอสร๎างบานประต ูปิด-เปิด คลองบางอิฐ  

 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ 

หมาย
เหต ุ

10 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวัดธรรมิการาม - คอสะพาน   

11 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎ง   

12 กํอสร๎างถนน คสล. ทุกเส๎นในหมูบํ๎าน   

13 ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในพ้ืนท่ีการเกษตร   

14 ก าจัดผักตบชวาในแมํน้ าบางขาม 
งบ อบจ./
อบต. 

15 ขุดลอกคลองระบายน้ าแนวถนน 3028   

16 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านนางเชญิ อินสกุล   

17 ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ๎านนายบญุชวํย   

18 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหน๎าบ๎านนายมณฑา ชะเอม  

19 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า และคุมก าเนิดสุนัขและแมว  

20 กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางบ ารุงพงษ๑ข า  

21 ซํอมแซมทางเชื่อมถนนซอยร๎านครูแดง  

22 ไฟฟ้าสาธารณะสาย 3028  

23 ทางเดินลงแมํน้ า ซอยบ๎านนายเกตุ นาครักษ๑  

24 ซํอมแซมศาลาทางหลวง  

25 ซํอมแซมถนนลูกรัง จากนานายแวว - R16  

 

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
 

/ประเด็นหลักการพัฒนา... 
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                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  
                              ๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนต าบล             

จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสรา๎งตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านท่ีปฏิบตัิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าท่ี  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมกไ็ด๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  4  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
                           1.  นายธีรวรี๑  กัลป์ปา 
                 2.  นายถนอม  ปาลวัฒน๑          
                3.  นายสมชาย  ยังมั่น 
                            4.  น.ส.นกแก๎ว  พงษ๑ข า 
                            5.  นายกมล  บุญครอบ 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   41   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  41  คน 
 

นางสุนิศา  บุญม ี    ดิฉันขอเสนอ  เป็นผู๎น าหมูํบ๎านทั้ง  5  คน  คํะ  คือ  1.  นายเทิดศักดิ์  น่ิมตระกลู  2. นายเสรี 
ชาวบ๎าน  หมูํที่  4  นิ่มตระกลู  3.  นายอาทิตย๑  จิตแก๎ว  4.  นายพีรเชษฐ๑  วิจิตรพันธ๑   5.  นายทองใบ  ปัสกูล 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะห๑ฯ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   
นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ              และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 
                            1.  นายธีรวรี๑  กัลป์ปา 
                 2.  นายถนอม  ปาลวัฒน๑          
                3.  นายสมชาย  ยังมั่น 
                            4.  น.ส.นกแก๎ว  พงษ๑ข า 
                            5.  นายกมล  บุญครอบ 
   6.  นายเทิดศักดิ์  น่ิมตระกูล   
   7.  นายเสรี  น่ิมตระกลู   
   8.  นายอาทิตย๑  จิตแก๎ว   
   9.  นายพีรเชษฐ๑  วิจิตรพันธ๑    
   10.  นายทองใบ  ปัสกูล 

/ระเบียบวาระที่  3... 
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ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ  
 

นายทินกร  แสวงเจรญิ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว ๎
รองนายก  อบต.บ๎านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  คลองละคร 



เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 
วันที่  20 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 

ณ  ศาลาอเนกประสงค์  SML 
ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

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

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  5  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกจิกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

 
/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี ้
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 ตํอเติมถนน คสล. ทุกเส๎นและบันไดลงแมํน๎า(บ๎านนายลั่นทม) งบปี  59 

2 ถนน คสล. ซอยบ๎านนายส ารวย ไถ๎เงิน   

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมจิตร เทียนศรี พร๎อมวางทํอระบายน้ า   

4 วางทํอเมนประปาทั้งหมดพร๎อมซมัเมิท   

5 ปรับปรุงทํอระบายน้ าซอยบ๎านนายญาณพงษ๑ ตํอจากเดิมถึงแมํน้ าบางขาม   

6 ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูบํ๎าน   

7 ลงลูกรังเพิ่มซอยโรงเรียนบ๎านชี(เสริมถนนเพิ่ม)   

8 ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบ๎าน   

9 ไฟฟ้าสาธารณะหมูํบ๎าน   

10 โครงการสร๎างบ๎านเทดิไท ๎   

11 จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน(ดื่มได๎)   

12 จัดหาสถานท่ีกํอสร๎างลานกีฬา   

 
/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ

ความส าคญั โครงการ หมายเหต ุ
13 สนามเด็กเลํนพร๎อมอุปกรณ๑กีฬา   

14 สนับสนุนการอยูํเวรยามหมูํบ๎าน   

15 สนับสนุนเครื่องพํนหมอกควันให๎กบัหมูํบ๎าน   

16 ซํอมแซม/ปรับปรุงเสียงตามสาย   

17 ศาลาเอนกประสงค๑บริเวณลานSML   

18 ก าจัดผักตบชวาในแมํน้ าบางขาม งบ อบจ./อบต. 

19 ไฟฟ้าสาธารณะหน๎าโรงเรียนบ๎านชี  

20 สนับสนุนเครื่องดูดแมลง  

21 ศาลารอรถโดยสาร  

 

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  21  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 

 

นางกุหลาบ  เจียมทอง ขอเสนอเพิ่มโครงการคะํ   ซํอมแซมถนนลูกรังซอยหลักโรงเรยีนบ๎านชี 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  5 
 

นายยอดชาย  อินทร์มา ครับโครงการซํอมแซมถนนลูกรังซอยหลักโรงเรียนบ๎านชีจะไปซ้ ากับโครงการที่  7  นะครับคือ
หัวหน้าส่วนโยธา  โครงการลงลูกรังเพิ่มซอยโรงเรียนบ๎านชี  (เสริมถนนเพิ่ม)  นะครับ  ผมขอเอาไปรวมกันนะครับ 
 

นายสนั่น  บุญเนตร ผมเสนอโครงการเพิ่มครับ  โครงการล าดับที่  4  ครับขอเพิ่มพร๎อมเปลี่ยนถังน้ า  4  ใบ  ที่
ชาวบ้าน  หมู่ที่  5  แท็งค๑ประปาหมูํบ๎าน 
 

นายมณฑล  มีลาภ  ครับผมขออธิบายโครงการที่  4  ที่ ส.อบต. สนั่น  บุญเนตร  เสนอ  ผมขออธิบายนะครับวําที่
นายก  อบต. บ้านชี ทาง  อบต.ไมํสามารถเข๎ามาด าเนินการให๎ได๎เพราะวําประปาหมูํที่  5  เป็นประปาของหมูํบ๎าน 

หมูํบ๎านบริหารจัดการเองมีรายได๎จัดเก็บเองภายในหมูํบ๎านนะครับ 
 

นายสนั่น  บุญเนตร ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ  ขุดลอกคลองสายบางอิฐ – สุดทางสาธารณะ 
ส.อบต.  หมู่ที่  5  
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
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นางกุหลาบ  เจียมทอง ขอเสนอโครงการเพิ่มคะํ  เครื่องออกก าลังกายประจ าหมูํบ๎าน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  5 
 

นายสนัน่  บุญเนตร ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  ตํอเติมหลังคาศาลาหมูํบ๎าน 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นายถวิล  มีหิรัญ  ผมขอเสนอโครงการที่  8  ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบา๎น 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5  
 

นายนรงค์  พวงกุหลาบ ผมขอเสนอโครงการที่  6  ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน 
ส.อบต.  หมู่ที่  5  
 

นายถวิล  มีหิรัญ  ผมขอเสนอโครงการที่  11  จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน  (ดื่มได๎)  ตู๎หยอดเหรียญ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5 
 

น.ส.นาราพันธ์  ศรีฮุย ดิฉันขอเสนอโครงการที่  โครงการกํอสร๎างถนน  คสล.  ซอยบา๎นนางสมจิตร  เทียนศรี  พร๎อม 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 5  วางทํอระบายน้ า 
 

นางกุหลาบ  เจียมทอง ดิฉันขอเสนอโครงการที่  23  เครี่องออกก าลังกายประจ าหมูํบ๎าน 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 5 
 

นายสนัน่  บุญเนตร ผมขอเสนอโครงการที่  24  ตํอเตมิหลังคาศาลาหมูํบ๎าน 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

8 ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบ๎าน   (ล าดับท่ี 4)    38 เสียง 

6 ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูบํ๎าน  (ล าดับท่ี  1) 36  เสียง 

11 
จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน (ดื่มได๎) ตู๎หยอดเหรียญ  
 

0  เสียง 
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ หมายเหต ุ

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมจิตร  เทียนศรี (ล าดับท่ี4) 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า 

30  เสียง 

23 เครื่องออกก าลังกายประจ าหมูบํ๎าน  (ล าดับท่ี  5) 28  เสียง 

24 
ตํอเติมหลังคาศาลาหมูํบา๎น  (ล าดบัท่ี  6) 
 

26  เสียง 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ซํอมแซมถนนลาดยางสายเมนหมูบํ๎าน   

2 
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมจิตร เทียนศรี พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า  

3 ลงลูกรังเพิ่มซอยโรงเรียนบ๎านชี(เสริมถนนเพิ่ม)   

4 ลงดินและหินคลุกไหลํทางทุกสายในหมูํบ๎าน   

5 เครื่องออกก าลังกายประจ าหมูบํ๎าน   

6 ตํอเติมหลังคาศาลาประจ าหมูํบ๎าน  

7 วางทํอเมนประปาทั้งหมดพร๎อมซมัเมิท  

8 ปรับปรุงทํอระบายน้ าซอยบ๎านนายญาณพงษ๑ ตํอจากเดิมถึงแมํน้ าบางขาม  

9 โครงการสร๎างบ๎านเทดิไท ๎  

10 จัดหาเครื่องกรองประปาหมูํบ๎าน(ดื่มได๎)  

11 ไฟฟ้าสาธารณะหมูํบ๎าน  

12 
จัดหาสถานท่ีกํอสร๎างลานกีฬา (ได๎รับงบจากกรมพละ 1.สร๎างสนามฟุตบอล 
ร.ร.วัดทําช๎าง  2.  โรงยิม – สนามกีฬา  ร.ร. บ๎านชีวิทยา  

13 สนามเด็กเลํนพร๎อมอุปกรณ๑กีฬา  
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ 

หมาย
เหต ุ

14 สนับสนุนการอยูํเวรยามหมูํบ๎าน   

15 สนับสนุนเครื่องพํนหมอกควันให๎กบัหมูํบ๎าน  

16 ซํอมแซม/ปรับปรุงเสียงตามสาย   

17 ศาลาเอนกประสงค๑บริเวณลานSML   

18 ก าจัดผักตบชวาในแมํน้ าบางขาม 
งบ อบจ./
อบต. 

19 ไฟฟ้าสาธารณะหน๎าโรงเรียนบ๎านชี   

20 สนับสนุนเครื่องดูดแมลง   

21 ศาลารอรถโดยสาร   

22 ขุดลอกคลองสายบางอิฐ - สุดทางสาธารณะ   

 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  
                              ๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนต าบล             

จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสรา๎งตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านท่ีปฏิบตัิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าท่ี  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมกไ็ด๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1. นายสมหมาย  ชํางจัด 
 

/2.  นายญาณพงษ๑  นอบน๎อม... 
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2.  นายญาณพงษ๑  นอบน๎อม  

          3.  นายสุพจน๑  พวงจ าป ี
                            4.  นายวิชัย  ประชุมญาต ิ
                            5.  นางส าราญ  แสงไชย 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   38   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  38  คะแนน 
 

นายสนั่น  บุญเนตร    เสนอ  นายถวิล  มีหริัญ 
ส.อบต.  หมูํที่  5 
   
อาจารข๎างบ๎านพ่ีอ็อด   เสนอ  นายบรรทม  เหมือนโพธ์ิ  
ชาวบ๎าน  หมูํที่  5 
  
นายถวิล  มีหิรญั    เสนอ  นายเทวราช  ปาลกะวงษ๑  ณ  อยุธยา 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  5 
 

นายสมหมาย  ชํางจัด   เสนอ  นายค า  ยอดสิงห๑ 
ชาวบ๎าน  หมูํที่  5 
 

นายถวิล  มีหิรญั    เสนอ  นายเสวง  มาตรง 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  5 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะห๑ฯ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   
นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ              และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 
                            1.  นายสมหมาย  ชํางจัด 
                 2.  นายญาณพงษ๑  นอบน๎อม          
                3.  นายสุพจน๑  พวงจ าป ี
                            4.  นายวิชัย  ประชุมญาต ิ
                            5.  นางส าราญ  แสงไชย 
   6.  นายถวิล  มีหิรัญ 
   7.  นายบรรทม  เหมือนโพธิ ์
   8.  นายเทวราช  ปาลกะวงษ๑  ณ  อยุธยา 
   9.  นายนายค า  ยอดสิงห๑ 
   10.  นายเสวง  มาตรง 
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ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ 
ครับผมขออธิบายอีกเรื่องนะครบัเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  อบต.  ได๎จดัซื้ออุปกรณ๑ไฟฟ้ามาแล๎วนะ 
ครับ  ทาง  อบต.  จะเข๎ามาซํอมแซมให๎นะครับ  อีกเรื่องนะครับเรื่องที่กํอสร๎างลานกีฬาเรา
ได๎รับงบจากกรมพละสร๎างสนามฟตุบอลที่  ร.ร. วัดทําช๎าง  2. โรงยมิ  +  ลานกีฬาที่  ร.ร. บ๎าน
ชีวิทยา  ครับ  

 

นายทินกร  แสวงเจรญิ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว ๎
รองนายก  อบต.บ๎านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 



วันที่  23 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ศาลาอเนกประสงค์  SML 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  6  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกจิกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

 
/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 วางทํอระบายน้ าภายในหมูํบ๎าน(หลังโรงเรียนจากบ๎านนางละมัย - คลองหน๎าถนน)  งบปี  58 

2 กํอสร๎าง คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย   

3 วางทํอลอดระบายน้ าลงแมํน้ าบางขาม ข๎างสวนลุงสืบ(คลองสลัก)   

4 ซํอมแซมฝาทํอระบายน้ าท้ังหมูํบ๎าน (หน๎าโรงเรียนบ๎านชี - ข๎างโรงสี) ฝาปูน   

5 ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน   

6 แก๎ไขปัญหามลภาวะ(โรงสีสหกรณ๑)   

7 สํงเสริมกลุมํอาชีพ/ตั้งกลุมํ   

8 ซํอมแซมถนน คสล. สายเมนหมูํบา๎น เชื่อมตํอหมูํ 5   

9 ก าจัดผักตบชวาในแมํน้ าบางขาม งบ อบจ./อบต. 

10 ทุนการศึกษานักเรียน   

11 ตํอเติมถนน คสล. ซอยบา๎นนายบญุสืบ (ติดรั้ววัดก าแพง) 2 จุด   

12 ขยายถนนทางเข๎าวัดก าแพง   

 
 

/ทั้งหมดนี้เป็นโครงการ... 
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ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  12  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 
 

นายยอดชาย  อินทร์มา ครับผมขอช้ีแจงโครงการที่  1  วําน้ าจะมากองที่บ๎านนางจงใจ  ถ๎าไปกองอยูํตรงนูนมันไมํมี 
หัวน้าส่วนโยธา  ประโยชน๑เพราะทางผมกับทํานสมาชิกได๎ส ารวจแล๎วครับ 
 

น.ส.ณัณญภัคณ์  พืชงาม ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ   วางทํอระบายน้ าถนนหน๎าทางเข๎าวัดก าแพง 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 
 

แฟนพี่รุท   ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ  ปรับปรุงถังประปาหมูํบ๎านพร๎อมปรับปรุงทํอเมน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  6  

 

นายประยูร  ยิ้มไพบูรณ์ ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ  ปรับปรุงซํอมแซมศาลา  SML 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  6 
 

แฟนพี่รุท   ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ  ไฟฟ้าสาธารณะหมูํบ๎าน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  6 
 

นายประวิทย์  ขอนแก่น ผมขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ  กล๎องวงจรปิด  CCTV 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  6 
 

แฟนพี่รุท   ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ  เครื่องออกก าลังกายประจ าหมูํบ๎าน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  6 
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นางมุกดา  บานพับทอง ดิฉันขอเสนอโครงการที่  5  ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน  เป็นโครงการที่  1  คํะ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  6  
 

น.ส.ณัณญภัคณ์  พืชงาม ดิฉันขอเสนอโครงการที่  กํอสร๎าง  คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6  
 

น.ส.ณัณญภัคณ์  พืชงาม ดิฉันขอเสนอโครงการที่  11  ตํอเติมถนน คสล. ซอยบ๎านนายบญุสบื  (ติดรั้ววัดก าแพง) 2 จุด 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 
 

นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทิพย์แพยท์ ดิฉันขอเสนอโครงการที่  14  ปรับปรุงถังประปาหมูํบา๎นพร๎อมปรับปรุงทํอเมน 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 6   
 

น.ส.ณัณญภัคน์  พืชงาม ดิฉันขอเสนอโครงการที่  13  วางทํอระบายน้ าถนนหน๎าทางเข๎าวดัก าแพง 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 6 

/นายชวลิต  สุมะลิ... 
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นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

5 ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน   (ล าดับท่ี 1)    15 เสียง 

2 กํอสร๎าง คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย (ล าดับที่  4) 10  เสียง 

11 
ตอ่เตมิถนน คสล. ซอยบ้านนายบญุสบื (ติดรัว้วดัก าแพง) 2 จดุ 

(ล าดับท่ี  3) 12  เสียง 

14 ปรับปรุงถังประปาหมูํบ๎านพร๎อมปรับปรุงทํอเมน  (ล าดบัท่ี  2) 13  เสียง 

13 
วางทํอระบายน้ าถนนหน๎าทางเข๎าวัดก าแพง  (ล าดับท่ี  5) 
 

9  เสียง 
  

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ถนนลาดยางสายเมนหมูํบ๎าน   

2 ปรับปรุงถังน้ าประปาหมูํบ๎าน พร๎อมปรับปรุงทํอเมน  

3 ตํอเติมถนน คสล. ซอยบา๎นนายบญุสืบ (ติดรั้ววัดก าแพง) 2 จุด   

4 กํอสร๎าง คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้ าซอยข๎างบ๎านผู๎ชํวย   

5 วางทํอระบายน้ าถนนหน๎าทางเข๎าวัดก าแพง   

6 วางทํอลอดระบายน้ าลงแมํน้ าบางขาม ข๎างสวนลุงสืบ(คลองสลัก)  

7 ซํอมแซมฝาทํอระบายน้ าทั้งหมูํบ๎าน (หน๎าโรงเรียนบา๎นชี - ข๎างโรงสี) ฝาปูน  

 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ 

หมาย
เหต ุ

8 แก๎ไขปัญหามลภาวะ(โรงสีสหกรณ๑)   

9 สํงเสริมกลุมํอาชีพ/ตั้งกลุมํ   

10 ซํอมแซมถนน คสล. สายเมนหมูํบา๎น เชื่อมตํอหมูํ 5   

11 ก าจัดผักตบชวาในแมํน้ าบางขาม 
งบ อบจ./
อบต. 

12 ขยายถนนทางเข๎าวัดก าแพง   

13 ปรับปรุงซํอมแซมศาลา SML   

14 ไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมูํบ๎าน  

15 กล๎องวงจรปิด (CCTV)  

16 เครื่องออกก าลังกายประจ าหมูบํ๎าน  

 

ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  
                              ๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวนต าบล             

จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสรา๎งตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม
หมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านท่ีปฏิบตัิหน๎าที่
เป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าท่ี  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี แตํประชาชน
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมกไ็ด๎ถ๎ามีความเห็นวําคนเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1.  นางมุกดา  บานพับทอง 
 

/2.  วันดี  ยิ้มไพบูลย๑... 
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2.  นางวันดี  ยิ้มไพบูลย๑  

          3.  นางอ าพร  เข็มทอง 
                            4.  นางจงใจ  คุ๎มจันทร๑ 
                            5.  นางประภา  เครือแตง 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   15   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  15  คะแนน 
 

น.ส.ณณัญภัคณ๑  พืชงาม   เสนอ  นายสมชาย  แจํมทิม 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  6 
   
นายสมเกียรติ์  เติมแก๎ว   เสนอ  นายพูนศักดิ์  สารวิก  
เลขานายก อบต.บา๎นชี 
  
น.ส.ณณัญภัคณ๑  พืชงาม   เสนอ  นายประยูร  ยิ้มไพบูรณ๑ 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  6 
 

น.ส.ณณัญภัคณ๑  พืชงาม   เสนอ  นายสมเกียรติ์  เตมิแก๎ว 
ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  6 
 

นายสมเกียรติ์  เติมแก๎ว   เสนอ  นายประวิทย๑  ขอนแกํน  
เลขานายก อบต.บา๎นชี 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะห๑ฯ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   
นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ              และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 
                            1.  นางมุกดา  บานพับทอง 

2.  นางวันดี  ยิ้มไพบูลย๑  
          3.  นางอ าพร  เข็มทอง 
                            4.  นางจงใจ  คุ๎มจันทร๑ 
                            5.  นางประภา  เครือแตง 
   6.  นายสมชาย  แจํมทิม 
   7.  นายพูนศักดิ์  สารวิก 
   8.  นายประยูร  ยิม้ไพบูรณ๑ 
   9.  นายสมเกียรติ์  เตมิแก๎ว 
   10.  นายประวิทย๑  ขอนแกํน 
 

/ระเบียบวาระที่  3... 
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ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ 
 

นายทินกร  แสวงเจรญิ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎ 
รองนายก  อบต.บ๎านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  7 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 



วันที่  24 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ศาลาอเนกประสงค์  SML 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  7  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกจิกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
5. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

6. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

 
/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน า เสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี ้จ านวน 20 ชุด พร๎อมโต๏ะเหลี่ยมขาว  

2 ตํอเตมิพัดลมเพดาน/ฝ่าเพดาน/พรอ๎มตดิตัง้ไฟฟ้า ศาลาประชาคมหมูํบ๎านSML  

3 ถนน คสล. ซอยข๎างปั้ม (100 ม.)  

4 ตํอเติมถนน คสล.เดิม ทางไปเขื่อน  

5 เทลาน คสล. - ถึงศาล  

6 ตํอเติมทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบา๎นคลองนางอั้ว  

7 บานประต ูปิด-เปิด พร๎อมคันกั้นน้ า ปากคลองนางอั้ว  

8 ขุดลอกคลอง คลองดาดคอนกรตี(คลองนางอั้ว)  

9 ขุดลอกคลองไส๎ไก ํ  

10 เครื่องเลํนส าหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาส าหรับเด็กและผู๎ใหญํ บริเวณศาลาSML  

11 สํงเสริมกลุมํอาชีพส าหรบัสตรี/ผูส๎งูอายุ  

12 โครงการป้องกันไข๎เลือดออก  

 
/ล าดับความส าคญั... 
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ หมายเหต ุ

13 ปรับปรุงวางทํอเมนประปาหมูํบา๎น  

14 ขุดลอกคลองข๎างปั้ม  

15 ตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญ  

16 ปรับปรุง/ซํอมแซมศาลาประจ าหมูํบ๎าน(พร๎อมบอร๑ดประชาสัมพันธ๑)  

  แทํนอํานหนังสือพิทพ๑  

17 ปรับปรุงทางสาธารณะ ซอยบ๎านน๎าแต๐ว  

18 สํงเสริมกลุมํอาชีพการเลี้ยง เป็ด/ไก ํ  

19 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านผู๎ใหญํเซยี - แนวทํอระบายน้ าเกํา  

20 ลงหินคลุกจากบา๎นนายวินัย - แมนํ้ าบางขาม  

21 ติดตั้งเครื่องกรองน้ าศาลาSML  

 

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  21  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 

 

นางสะอิ้ง  แก้วกระจาย ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ   ลงลูกรังไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน/หินคลุก 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  7 
 

นางประพัฒนศร  เสาวรส ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ  ไฟฟ้าสาธารณะสาย  3028  จากป้องต ารวจ – สุดเขตบ๎านชี 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  7  

 

นางสมพิศ  บุญรอด ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ  ซํอมแซมถนน  คสล.  ทางเข๎าวัดทําช๎าง 
ผช.ผญ.  หมู่ที่  7 
 

นายประดิษฐ  อิ่งไพบูลย์ ผมขอเสนอโครงการเพิ่มครับ  กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีตจากศาลา  SML – แมํน้ า 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  7 
 

นางกิมเตียง  รัตนจันทร์ ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ  เปลี่ยนฝาตะแกรงทํอระบายน้ าภายในหมูํบ๎าน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  7 
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
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นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นางนวลจนัทร์  เติมแก้ว ดิฉันขอเสนอโครงการที่  10  เครื่องเลํนส าหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาส าหรับเด็กและผู๎ใหญํ   
ผช.ผญ.บ้าน  หมู่ที่  7 บริเวณศาลา  SML /เครื่องออกก าลังกาย  เป็นโครงการที่  1  คํะ 
 

นางพรทิพย์  แสวงเจริญ ดิฉันขอเสนอโครงการที่  6  ตํอเตมิทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบ๎านคลองนางอั้ว  เป็นโครงการที่  
ส.อบต.  หมู่ที่  7  1  คํะ 
  
 

นายเทพฤทธิ์  แสงคล้อย ผมขอเสนอโครงการที่  2  ตํอเตมิพัดลมเพดาน/ฝ้าเพดาน/พร๎อมติดตั้งไฟฟ้า  ศาลาประชาคม
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7 หมูํบ๎าน  SML  พร๎อมปูกระเบื้อง  เป็นโครงการที่  1  ครับ 
 

นางสะอิ้ง  แก้วกระจาย ดิฉันขอเสนอโครงการที่   ลงลูกรังไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน/หินคลุก   เป็นโครงการล าดบัท่ี 
ชาวบ้าน  หมู่ที ่ 7  1  คํะ  
 

นางสมพิศ  บุญรอด ดิฉันขอเสนอโครงการที่  24  ซํอมแซมถนน  คสล. ทางเข๎าวัดทําช๎าง  เป็นโครงการล าดับที่  1  
ผช.ผญ.  บ้าน  หมู่ที ่ 7 คํะ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

10 
เครื่องเลํนส าหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาส าหรับเด็กและผู๎ใหญํ บรเิวณ
ศาลา SML /เครื่องออกก าลังกาย   (ล าดับท่ี 5)   37 เสียง 

6 ตํอเติมทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบา๎นคลองนางอั้ว  (ล าดับท่ี  1) 47  เสียง 

2 ตํอเติมพัดลมเพดาน/ฝ้าเพดาน/พร๎อมติดตั้งไฟฟ้า ศาลาประชาคม
หมูํบ๎าน SML  พร๎อมปูกระเบื้อง  (ล าดับท่ี  2) 

45  เสียง 

22 ลงลูกรังไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน/หินคลุก  (ล าดับที่  3) 40  เสียง 

24 
ซํอมแซมถนน  คสล. ทางเข๎าวัดทาํช๎าง  (ล าดับท่ี  4) 
 

39  เสียง 
  

 
 
 

/นายชวลิต  สุมะลิ... 
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นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ตํอเติมทางเชื่อมซอยทางเข๎าหมูํบา๎นคลองนางอั้ว   

2 ตํอเติมพัดลมเพดาน/ฝ่าเพดาน/พร๎อมติดตั้งไฟฟ้า ศาลาประชาคมหมูํบ๎านSML   

3 ลงลูกรัง/หินคลุกไหลํทางถนนภายในหมูํบ๎าน   

4 ซํอมแซมถนน คสล. ทางเข๎าวัดท๎าช๎าง   

5 เครื่องเลํนส าหรับเด็ก/อุปกรณ๑กีฬาส าหรับเด็กและผู๎ใหญํ บริเวณศาลาSMLเครื่องออกก าลังกาย 
 

  

6 จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอี ้จ านวน 20 ชุด พร๎อมโต๏ะเหลี่ยมขาว  

7 ตํอเติมถนน คสล.เดิม ทางไปเขื่อน  

8 เทลาน คสล. - ถึงศาล  

9 บานประต ูปิด-เปิด พร๎อมคันกั้นน้ า ปากคลองนางอั้ว  

10 ขุดลอกคลอง คลองดาดคอนกรตี(คลองนางอั้ว)  

11 ขุดลอกคลองไส๎ไก ํ  

12 สํงเสริมกลุมํอาชีพส าหรบัสตรี/ผูส๎งูอายุ  

13 โครงการป้องกันไข๎เลือดออก  

14 ปรับปรุงวางทํอเมนประปาหมูํบา๎น  

15 ขุดลอกคลองข๎างปั้ม  

16 ตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญ  

17 ปรับปรุง/ซํอมแซมศาลาประจ าหมูํบา๎น(พร๎อมบอร๑ดประชาสัมพันธ๑) แทนอํานหนังสือพิมพ๑  

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ



18 ปรับปรุงทางสาธารณะ ซอยบ๎านน๎าแต๐ว   

19 สํงเสริมกลุมํอาชีพการเลี้ยง เป็ด/ไก ํ   

20 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านผู๎ใหญํเซยี - แนวทํอระบายน้ าเกํา   

21 ลงหินคลุกจากบา๎นนายวินัย - แมนํ้ าบางขาม   

22 ติดตั้งเครื่องกรองน้ าศาลาSML   

23 ไฟฟ้าสาธารณะสาย 3028 จากป้อมต ารวจ - สุดเขต ต.บา๎นชี  

24 กํอสร๎างคลองดาดคอนกรตี จากศาลา SML - แมํน้ า  

25 เปลี่ยนฝาตะแกรงทํอระบายน้ าภายในหมูํบ๎าน  

 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  

๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบล  จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น  ในการคดัเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูบํ๎านท่ี
ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าที่  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี 
แตํประชาชนสามารถคดัเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าท่ีไดด๎ีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1.  นายสมจิตร๑  รัตนจันทร๑ 

   2.  นายเฉลิม  บุญเลิศ 
/3.  นายชนิด  บุญมี... 
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          3.  นายชนิด  บุญม ี
                            4.  นายวิชาญ  ปานอินทร๑ 
                            5.  นายทิม  โพธ์ิทอง 



ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   47   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  6  คน  
เป็น  11  คน  47  คะแนน 
 

นางพรทิพย๑  แสวงเจริญ   เสนอ  นายประดิษฐ๑  อิงไพบูรณ๑ 
ส.อบต.  หมูํที่  7 
   
นางลาวัลย๑  ด าทนจันทร๑   เสนอ  นางนวลจันทร๑  เตมิแก๎ว  
ชาวบ๎าน  หมูํที่  7 
  
นางลาวัลย๑  ด าทนจันทร๑   เสนอ  นางสมพิศ  บุญรอด  
ชาวบ๎าน  หมูํที่  7 
 

นางลาวัลย๑  ด าทนจันทร๑   เสนอ  นางพรทิพย๑  แสวงเจริญ  
ชาวบ๎าน  หมูํที่  7 
 

นางลาวัลย๑  ด าทนจันทร๑   เสนอ  นายชัยยงค๑  ทัสสะ  
ชาวบ๎าน  หมูํที่  7 
 

นางลาวัลย๑  ด าทนจันทร๑   เสนอ  นายเทพฤทธ์ิ  แสงคล๎อย  
ชาวบ๎าน  หมูํที่  7 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะห๑ฯ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   
นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ              และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 

1.  นายสมจิตร๑  รัตนจันทร๑ 
   2.  นายเฉลิม  บุญเลิศ   
          3.  นายชนิด  บุญม ี
                            4.  นายวิชาญ  ปานอินทร๑ 
                            5.  นายทิม  โพธ์ิทอง 
   6.  นายประดิษฐ๑  อิงไพบูรณ๑ 
   7.  นางนวลจันทร๑  เติมแก๎ว 
   8.  นางสมพิศ  บุญรอด 
   9.  นางพรทิพย๑  แสวงเจริญ 
 

/10.  นายฃัยยงค๑  ทัสสะ... 
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10.  นายชัยยงค๑  ทัสสะ 

   11.  นายเทพฤทธ์ิ  แสงคล๎อย 
 



ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ 
 

นายทินกร  แสวงเจรญิ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว ๎
รองนายก  อบต.บ๎านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 
วันที่  25 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 

ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8 
ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 



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

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  8  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกจิกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

 
/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 



 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา(ใสสะอาดดื่มได๎)  

2 วางทํอระบายน้ าบรเิวณศาลารอรถ - ลงแมํน้ าบางขาม ท้ังหมู ํ  

3 ปรับปรุงทํอเมนประปาหมูํบ๎าน  

4 โครงการกํอสร๎างถนนลอดใต๎สะพานทําโขลง  

5 ติดตั้งหอกระจายขําวหมูํบ๎าน 2 จุด  

6 สํงเสริมอาชีพส าหรับสตร/ีผูส๎ูงอายุ  

7 
โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู๎โดยสารและจดัท าที่อํานหนังสือพิมพ๑
ประจ าหมาบ๎าน  

8 เสรมิถนน คสล.ให๎สูงข้ึนข๎างบ๎านผูชํ๎วย  

9 โครงการหายาพํนหมอกควันก าจดัยุงลาย  

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑เสริมคันคลองริมแมํน้ าบางขาม  

11 เครื่องออกก าลังกาย  

12 ติดตั้งท่ี ปิด-เปิด (ไฟฟ้า)อัตโนมตั ิ  

/ทั้งหมดนี้เป็นโครงการ... 
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ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  



หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  12  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 
 

นายชนินทร์  แม้นญาติ ครับขอให๎ตัดโครงการที่  8  เสริมถนน  คสล. ให๎สูงขึ้นข๎างบ๎านผู๎ชํวย  ออกครับ 
ส.อบต. หมู่ที่  8 
 

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ อยากให๎ต ารวจมาอยูํประจ าป้อมคํะ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  7 
 

นายยอดชาย  อินทร์มา ครับปี  58  จํายขาดเงินสะสม  โครงการวางทํอระบายน้ า  คสล.  ซอยบ๎านชนินทร๑  แม๎นญาติ  
หัวหน้าส่วนโยธา  นะครับ 
 

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ   สญัญาณไฟจราจร 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  8 
 

นางอัญลี  ร่วมส ารวย ดิฉันขอเสนอโครงการเพิ่มคํะ  ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้ า คสล.ทั้งหมูํบ๎านพร๎อมฝาตะแกรง 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  8 
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

ที่ประชุม   ไม่มีใครเสนอเพ่ิม 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ ดิฉันขอเสนอโครงการที่  14  ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้ า  คสล.  ทั้งหมูํบ๎านพร๎อมฝา 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  8  ตะแกรง  เป็นโครงการที่  1  คํะ   
 

นางเครือวัลย์  ตรัสงาม คํะจัดล าดับแคโํครงการเดียวท่ีเหลือตามเดิมคะํ 
ผญ.บ้าน  หมู่ที่  8 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  1  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  1  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
 

- 4 – 
 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

14 
ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้ า  คสล. ท้ังหมูํบ๎านพร๎อมฝาตะแกรง   

  14 เสียง 



(ล าดับท่ี 1) 

  

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้ า คสล. ท้ังหมูํบ๎านพร๎อมฝาตะแกรง   

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา(ใสสะอาดดื่มได๎)   

3 วางทํอระบายน้ าบรเิวณศาลารอรถ - ลงแมํน้ าบางขาม ท้ังหมู ํ   

4 ปรับปรุงทํอเมนประปาหมูํบ๎าน   

5 โครงการกํอสร๎างถนนลอดใต๎สะพานทําโขลง   

6 ติดตั้งหอกระจายขําวหมูํบ๎าน 2 จุด  

7 สํงเสริมอาชีพส าหรับสตร/ีผูส๎ูงอายุ  

8 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู๎โดยสารและจัดท าที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจ าหมาบ๎าน  

9 โครงการหายาพํนหมอกควันก าจดัยุงลาย  

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑เสริมคันคลองริมแมํน้ าบางขาม  

11 เครื่องออกก าลังกาย  

12 ติดตั้งท่ี ปิด-เปิด (ไฟฟ้า)อัตโนมตั ิ  

13 สัญญาณไฟจราจร  

14 กํอสร๎างถนน คสล. ซอยข๎างร๎านพีท-แพท  

/ขอมติที่ประชุม... 
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ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 



นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมลูจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  

๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบล  จัดท าในพื้นที ่เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น  ในการคดัเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ท้ังนี้ก็เพ่ือให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูบํ๎านท่ี
ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าที่  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี 
แตํประชาชนสามารถคดัเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าท่ีไดด๎ีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1.  นายถนอม  ด๎วยวงษ๑ 

   2.  นายชนินทร๑  แม๎นญาต ิ
          3.  นายปรีชา  เงินงาม 
                            4.  นายประชุม  ทองสกุล 
                            5.  นางส าเนยีง  ผํองสะอาด 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   14   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  14  คะแนน 
 

นายชนินทร๑  แม๎นญาติ   เสนอ  นางเครือวัลย๑  ตรสังาม 
ส.อบต.  หมูํที่  8 
   
นางเครือวัลย๑  ตรัสงาม   เสนอ  สุกัญญา  สัญญา  
ผญ.บ๎าน  หมูํที่  8 
  
นายชนินทร๑  แม๎นญาติ   เสนอ    
ส.อบต.  หมูํที่  8 
 

นายชนินทร๑  แม๎นญาติ   เสนอ   
ส.อบต.  หมูํที่  8 
 

/นายชนินทร๑  แม๎นญาติ... 
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นายชนินทร๑  แม๎นญาติ   เสนอ   
ส.อบต.  หมูํที่  8 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะห๑ฯ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   



นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ              และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 

1.  นายถนอม  ด๎วยวงษ๑   2.  นายชนินทร๑  แม๎นญาต ิ
          3.  นายปรีชา  เงินงาม                            4.  นายประชุม  ทองสกุล 
                            5.  นางส าเนยีง  ผํองสะอาด   6.  นางเครือวัลย๑  ตรสังาม 
   7.  นางสุกัญญา  สัญญา   8.  นาง 
   9.  นาง     10.  นาย   
 

ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ 
 

นางจารุณี พานิชย์ประเสริฐ  ขอสอบถามเรื่องน้ าประปาตอนนี้มีกลิ่นมากคํะ  แล๎วก็เรื่องทํอระบายน้ าหมูํ  8  คํะ  ดู 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  8  เหมือนวําน้ าจะไมํคํอยไหลไปตามทํอระบายน้ านะคํะ 
 
นายทินกร  แสวงเจริญ ครับเรื่องทํอระบายน้ าเดียวทาง  อบต.จะเอารถน้ ามาไลดํูก็จะรู๎วําน้ าไหลหรือไมํวําตรงไหนท่ีต่ า
รองนายก อบต. บ้านชี หรือสูง  สํวนเรื่องประปาตอนน้ีทาง  อบต.  ได๎ประปาขนาดใหญํมาแล๎วนะครับสามารถ 

แจกจํายระยะทางยาว  5  ก.ม.  ที่ชํวงนี้น้ าประปามีกลิ่นเพราะน้ าในแมํน้ ามันยุบหัวกะโหลกมัน
อยูํกับโคลน  ช้ีแจงวําถ๎ามีปัญหาน้ าประปาชํวงนี้ต๎องขอโทษด๎วยครบั 

                       
นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ้านชี 
ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 

                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 
วันที่  26 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 

ณ  ศาลาหมู่บ้าน 
ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

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

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 



เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  9  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกจิกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

 
/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น



ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน า เสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 
ตํอเติมศาลาSML(ห๎องน้ า/ห๎องเก็บของ)กันแดดกันฝน 

พร๎อมพัดลม 2 ตัว  ไฟ  2  ดวง 
 

 

2 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางกิมลัง้ - แมํน้ า  

3 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางบญุมี - บ๎านนางส าล ี  

4 ขุดลอกคลองสายหนองกระจบั พร๎อมบานปิด-เปิด ทํอตานูน  

5 เพิ่มเสาไฟฟ้า 1 ต๎น(ข๎างศาลาSML) พร๎อมตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3 จุด  

6 
กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิส คอนฉัตร พร๎อมตํอเติมทํอ
ระบายน้ า  

7 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านอาจารย๑สมควร  

8 วางทํอหรือรางระบายน้ า ถนน คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน  

9 ฉีดวัคซีนสุนัข/ก าจัดยุงลาย/เครื่องพํนหมอกควัน  

10 ถมดินคลองนางอําง  

 
/ล าดับความส าคญั... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

11 เปลี่ยนทํอเมนประปาหมูํบ๎าน   

12 สํงเสริมกลุมํอาชีพ ท าไม๎กวาดทางมะพร๎าว/ไม๎กวาดดอกหญ๎า   

13 ซํอมแซมถนนจากปากซอยหมู ํ8 - เขตติดตํอหมูํ 10  งบสมทบ อบจ. 



14 ฝังกลบแนวถนนจากศาลาSML - คลองR16   

15 ติดตั้งกระจกโค๎งทางแยกภายในหมูํบ๎าน   

16 จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว / พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว   

 

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต . บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  16  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 

 

นายส าราญ  ธูปทอง ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ   ตํอเติมหลังคาศาลา  SML 
ประธานสภา  
 

นายส าราญ  ธูปทอง ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ   ซํอมแซมถนน  คสล. ซอยบ๎านอาจารย๑สมควร 
ประธานสภา  

 
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

ที่ประชุม   ไม่มีคนเสนอเพ่ิมเติม 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นายส าราญ  ธูปทอง ผมขอเสนอโครงการที่  16  จัดซื้อโต๏ะกลม  20  ตัว/พัดลมอุตสาหกรรม  5  ตัว   
ประธานสภา  เป็นโครงการที่  1  คํะ 
 

นางนกแก้ว   ดิฉันขอเสนอโครงการที่  6  กํอสรา๎งถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิศ  คอนฉัตร พร๎อมตํอเติมทํอ
ผช.ผญ.  บ้าน  หมู่ที่  9 ระบายน้ า  เป็นโครงการที่  1  คํะ  
 

นายส าราญ  ธูปทอง ผมขอเสนอโครงการที่  17  ตํอเตมิหลังคาศาลา  SML  เป็นโครงการที่  1  ครับ   
ประธานสภาฯ 
 

/นายปรีชา  ก่ิงไทร...  
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นายปรีชา  กิ่งไททร ผมขอเสนอโครงการที่   วางทํอหรือรางระบายน้ า  ถนน  คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  9    เป็นโครงการล าดับที่  1  คํะ  
 

นายอ าภรณ์  ประทีปทอง ผมขอเสนอโครงการที่  18  ซํอมแซม ถนน  คสล. ซอยบ๎านอาจารย๑สมควร  เป็นโครงการ
ชาวบ้าน  หมู่ที่  9  ล าดับที่  1  ครับ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 



 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

16 จัดซื้อโต๏ะกลม  20  ตัว/พัดลมอุตสาหกรรม  5  ตัว   (ล าดับท่ี 3)   19 เสียง 

6 
กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิศ  คอนฉัตร  พร๎อมตํอเตมิทํอ
ระบายน้ า  (ล าดับที่  1) 22  เสียง 

17 ตํอเติมหลังคาศาลา  SML  (ล าดับท่ี  5) 16  เสียง 

8 วางทํอหรือรางระบายน้ า ถนน คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน  (ล าดับที่  2) 20  เสียง 

18 
ซํอมแซมถนน  คสล.  ซอยบ๎านอาจารย๑สมควร  (ล าดับที่  4) 
 

17  เสียง 
  

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 กํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนางสมพิส คอนฉัตร พร๎อมตํอเติมทํอระบายน้ า   

2 วางทํอหรือรางระบายน้ า ถนน คสล. ทุกสายในหมูํบ๎าน   

3 จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว / พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว   

 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ 

หมาย
เหต ุ

4 ซํอมแซมถนน คสล. ซอยบ๎านอาจารย๑ สมควร   

5 ตํอเติมหลังคาศาลา SML   

6 วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางบญุมี - บ๎านนางส าล ี  



7 ขุดลอกคลองสายหนองกระจบั พร๎อมบานปิด-เปิด ทํอตานูน  

8 เพิ่มเสาไฟฟ้า 1 ต๎น(ข๎างศาลาSML) พร๎อมตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3 จุด  

9 วางทํอระบายน้ าซอยบ๎านอาจารย๑สมควร  

10 ฉีดวัคซีนสุนัข/ก าจัดยุงลาย/เครื่องพํนหมอกควัน  

11 ถมดินคลองนางอําง  

12 เปลี่ยนทํอเมนประปาหมูํบ๎าน  

13 สํงเสริมกลุมํอาชีพ ท าไม๎กวาดทางมะพร๎าว/ไม๎กวาดดอกหญ๎า  

14 ซํอมแซมถนนจากปากซอยหมู ํ8 - เขตติดตํอหมูํ 10   

15 ฝังกลบแนวถนนจากศาลาSML - คลองR16  

16 ติดตั้งกระจกโค๎งทางแยกภายในหมูํบ๎าน  

17 จัดซื้อโต๏ะกลม 20 ตัว / พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว  

 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 

/ประเด็นหลักการพัฒนา... 
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                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  

๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบล  จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าที่  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี 
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1.  น.ส. ชนงภรณ๑  โพธิ์เฃดิ 



   2.  นายสุเทพ  พุํมล าเจยีก   
          3.  นางยุพา  สิทธิกัน 
                            4.  นางวชิรพรรณ  นวลสาล ี
                            5.  น.ส. ณัฐชา  ปัตตาแวว 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   22   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  22  คะแนน 
 

นางวิไลลักษณ๑  ทองสอาด   คํะนางวชิรพรรณ  นวลสาลี  ไมํอยูํบ๎านนะคํะ  ขอ  เสนอ  นางจ านงค๑  ทองสกุล  แทนคํะ 
ส.อบต.  หมูํที่  9 
   
นายส าราญ  ธูปทอง   ครับผมขอเสนอเป็นผู๎น าท้ัง  5  คน  คือ  1.  นางมาลี  ธูปทอง  2.  นางนกแก๎ว   ทองสะอาด 
ชาวบ๎าน  หมูํที่  7  3.  นายอนันท๑  เชาว๑ไว   4.  นางวิไลลักษณ๑  ทองสะอาด  5.  นายส าราญ  ธูปทอง  
  
นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะห๑ฯ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   
นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ              และเพิ่มอีก  5  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 

1.  น.ส. ชนงภรณ๑  โพธิ์เฃดิ 
   2.  นายสุเทพ  พุํมล าเจยีก   
          3.  นางยุพา  สิทธิกัน 
                            4.  นางจ านงค๑  ทองสกุล 
                            5.  น.ส. ณัฐชา  ปัตตาแวว 
   6.  นางมาลี  ธูปทอง 
   7.  นางนกแก๎ว  ทองสอาด 
   8.  นายอนันท๑  เชาว๑ไว 

/9.  นางวิไลลักษณ๑  ทองสะอาด... 
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10.  นายส าราญ  ธูปทอง 

    

ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ 
 

นายทินกร  แสวงเจรญิ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎ 
รองนายก  อบต.บ๎านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 



นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  10 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 

วันที่  27 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  10 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 



ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  10  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

 
/3.  คณะกรรมการพัฒนา... 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน



แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง และห๎องสมุด  

2 
ปรับปรุงเสียงตามสาย พร๎อมเครื่องเลํน/ล าโพง-ถึงท๎ายหมูํบ๎านพร๎อม
ติดตั้งหอกระจายขําว 1 จุด  

3 
วางทํอระบายน้ า (ซอยบ๎านนางจ าลอง) และ (ซอยบ๎านนางจิตร คล๎าย
แก๎ว/นางทวี  

  ปาลวัฒน๑)  

4 พนังกั้นดินสไลด๑ตํอจากเดิมถึงทํอระบายน้ า - ศาลาSML  

5 ขุดลอกคลองจากแยกคลองR16 ตลอดเลียบถนนลาดยาง  

6 ซํอมแซมรางระบายน้ าข๎างบ๎านอาจารย๑วิสุทธ์ิ  

7 วางทํอเมนประปาหมูํบ๎านทั้งหมด  

8 ขุดลอกคลองหมู ํ10 ทุกสาย  

9 ขุดลอกคลอง เริ่มจากสะพานเขาบ๎านหว๎า - ทางเข๎าสายข๎างปั้ม  

10 ลานคอนกรีตบริเวณหน๎าบ๎านอาจารย๑สมบูรณ๑  

 
/ล าดับความส าคญั... 
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ หมายเหต ุ

11 ติดตั้งมิเตอร๑ไฟฟ้าศาลาSML   

12 ติดตั้งกระจกโค๎งนูนตามทางแยก   

13 ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ แยกป้อมต ารวจ งบสมทบ อบจ. 

 



ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต . บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  13  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 

 

นายยอดชาย  อินทร์มา ถนนลาดยาง  R 16 ชํวงเลี้ยวซอยหน๎าเขาวัดบรรได๎ไปหนองปลาไหลเผือก  ไดร๎ับสนบัสนุนงบ 
หัวหน้าส่วนโยธา ผู๎วํานะครับ 
 

นายโชติ  ปาลวัฒน์ ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ   เปลี่ยนเสาไฟฟ้า  เป็นเสาปูน  จ านวน  5  ต๎น 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10  
 

นายโชติ  ปาลวัฒน์ ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ   ซํอมแซมทํอระบายน้ าเขตติดตํอ  หมูํ  10  กับ ต.เขาสมอคอน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10 
 

นางถุงทอง  ปานเดช ผมขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ  วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางถุงทอง – ลงแมํน้ า 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10 
 

นางอุทัยทิพย์  ปาลวัฒน์ คํะดิฉันขอให๎ตัดโครงการที่  7  ออกคํะ  วางทํอเมนประปาหมูํบ๎านทั้งหมด  เนื่องจากตอนนี ้
ผญ. บ้าน  หมู่ที่  10 ทาง  อบต. ได๎กํอสร๎างระบบประปาขนาดใหญํ  ทาง  อบต. ต๎องด าเนินการวางทํอเมนใหมํอยูํ 

แล๎วคํะ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

ที่ประชุม   ไม่มีคนเสนอเพ่ิมเติม 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นางอุทัยทิพย์  ปาลวัฒน์ ผมขอเสนอโครงการที่  14  เปลี่ยนเสาไฟฟ้า  เป็นเสาปูน  จ านวน  5  ต๎น   
ผญ. บ้าน  หมู่ที่  10 เป็นโครงการที่  1  คํะ 
 

นายป๊อก ภาโรง รร.วัดท่าช้าง ผมขอเสนอโครงการที่  1  ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง  และห๎องสมุด 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10 เป็นโครงการที่  1  ครับ 
 

/นางวาสนา  ค าภาเกะ...  
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นางวาสนา  ค าภาเกะ ดิฉันขอเสนอโครงการที ่ 3  วางทํอระบายน้ า  (ซอยบ๎านนางจ าลอง)  และ  (ซอยบ๎านนาง
ผช.ผญ. บ้าน  หมู่ที่  10 สมจิตร  คล๎อยแก๎ว/นางทวี  ปาลวัฒน๑)  เป็นโครงการที่  1  ครับ   
 

นายโชติ  ปาลวัฒน์ ผมขอเสนอโครงการที่   ซํอมแซมทํอระบายน้ าเขตติดตํอ  หมูํ  10  กับ ต.เขาสมอคอน 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10  เป็นโครงการล าดับที่  1  ครับ 
 

นางถุงทอง  ปานเดช ดิฉันขอเสนอโครงการที่  16  วางทํอระบายน้ าจากบา๎นนางถุงทอง – ลงแมํน้ า  เป็นโครงการ
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10 ล าดับที่  1  ครับ 
 
นายโชติ  ปาลวัฒน์ ครับผมขอเสนอโครงการที่  2  ปรับปรุงเสียงตามสาย  พร๎อมเครื่องเลํน/ล าโพง – ถึงท๎าย
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10 หมูํบ๎าน  เป็นโครงการล าดับที่  1  ครับ 



 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  6  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

14 เปลี่ยนเสาไฟฟ้า  เป็นเสาปูน  จ านวน  5  ต๎น   (ล าดับท่ี 4)   39 เสียง 

1 ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง  และห๎องสมุด  (ล าดับท่ี  1) 45  เสียง 

3 วางทํอระบายน้ า (ซอยบ๎านนางจ าลอง) และ (ซอยนางสมจติร  คล๎อย
แก๎ว / นางทวี  ปาลวัฒน๑)  (ล าดับท่ี  2) 

43  เสียง 

15 ซํอมแซมทอํระบายเขตติดตํอ หมูํ 10 กับ ต.เขาสมอคอน (ล าดับที่ 6) 36  เสียง 

16 วางทํอระบายน้ า  จากบ๎านนางถุงทอง – ลงแมํน้ า  (ล าดับท่ี  5) 
 

37  เสียง 

2 
ปรับปรุงเสียงตามสาย พร๎อมเครื่องเลํน/ล าโพง – ถึงท๎ายหมูํบ๎าน
(ล าดับท่ี  3) 
 

40  เสียง 

  

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 
 
 
 
 

/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 ลานกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง และห๎องสมุด (กลุํมบา๎นอาจารย๑สมบรูณ๑)   

2 
วางทํอระบายน้ า (ซอยบ๎านนางจ าลอง) และ (ซอยบ๎านนางจิตร คล๎ายแก๎ว/
นางทวี  ปาลวัฒน๑   

3 
ปรับปรุงเสียงตามสาย พร๎อมเครื่องเลํน/ล าโพง – ถึงท๎ายหมูํบ๎านพรอ๎มติดตั้ง

 



หอกระจํายขําว  1  จุด 

4 เปลี่ยนเสาไฟฟ้าเป็นเสาปูน จ านวน 5 ต๎น  

5 วางทํอระบายน้ า จากบ๎านนางถุงทอง - ลงแมํน้ า  

6 ซํอมแซมทํอระบายน้ าเขตติดตํอหมูํ 10 กับ ต.เขาสมอคอน  

7 พนังกั้นดินสไลด๑ตํอจากเดิมถึงทํอระบายน้ า - ศาลาSML  

8 ขุดลอกคลองจากแยกคลองR16 ตลอดเลียบถนนลาดยาง  

9 ซํอมแซมรางระบายน้ าข๎างบ๎านอาจารย๑วิสุทธ์ิ  

10 ขุดลอกคลองหมู ํ10 ทุกสาย  

11 ขุดลอกคลอง เริ่มจากสะพานเขาบ๎านหว๎า - ทางเข๎าสายข๎างปั้ม  

12 ติดตั้งมิเตอร๑ไฟฟ้าศาลาSML  

13 ติดตั้งกระจกโค๎งนูนตามทางแยก  

 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

นายมณฑล  มลีาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ๎านชี  ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะห๑ฯ                             1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจดัท าแผนชุมชน เพือ่รํวมกันก าหนด 

/ประเด็นหลักการพัฒนา... 
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                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  

๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบล  จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าที่  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี 
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1.  นายสวําง  หนักเพ็ชร๑ 



   2.  นายขวัญเมือง  ใจการุณ   
          3.  นางจันทร๑เพ็ญ  บุญครอบ 
                            4.  นางปานทิพย๑  บุญครอบ 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   45   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  45  คะแนน 
 

นายสว่าง  หนักเพ็ชร์ ครับผมขอลาออกครับ   
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10 
 

นายโชติ  ปาลวัฒน์ ครับนายขวัญเมือง  ใจการุณ  ไปอยูํท่ีอื่นครับ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  10 
   

นางอุทัยทิพย์  ปาลวัฒน์   คํะดิฉันขอเสนอ  น.ส. อุทัยทิพย๑  ปาลวัฒน๑  นางวาสนา  ค าภาเกะ  นางสุวดี  แผํนส าริต  
ผญ.  บ้าน  หมู่ที่  10 นายประจบ  ปาลวัฒน๑  นายโชติ  ปาลวัฒน๑  รอ. ศรีบุญเรือง  หาญดี  นายอนันต๑  ค าภาเกะ  

รต.ยุทธชัย  ศรสีะอาด  คํะ   
  

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะหฯ์ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   

นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะห๑ฯ              และเพิ่มอีก  8  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 

1.  นางจันทร๑เพ็ญ  บุญครอบ 
   2.  นางปานทิพย๑  บุญครอบ  
          3.  น.ส. อุทัยทิพย๑  ปาลวัฒน๑ 
                            4.  นางวาสนา  ค าภาเกะ 
                            5.  นางสุวดี  แผํนส ารติ 
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   6.  นายประจบ  ปาลวัฒน๑ 
   7.  นายโชติ  ปาลวัฒน๑ 
   8.  รอ.ศรีบุญเรือน  หาญด ี

9.  นายอนันต๑  ค าภาเกะ 
10.  รต. ยุทธชัย  ศรีสะอาด 

    

ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มลีาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ๎านชี  ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ 
 



นายทินกร  แสวงเจรญิ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎ 
รองนายก  อบต.บ๎านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มลีาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ๎านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  11 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 

วันที่  30 ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 
ณ  ศาลาเอนกประสงค์ 

ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
************************************** 

 

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี



 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  11  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน



แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 
กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ขา๎มคลอง(หน๎าบ๎านนายวิชาญ/นายกี/
นายไพ/นางมาลัน/นางบุญนาค  บุญคง)  

2 ตํอเติมถนน คสล. ซุม๎ข๎างโบสถ๑ - สะพานปูน  

3 โครงการป้องกันและแก๎ไขปญัหาไข๎เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ๎า/แมว  

4 ถนน คสล. ซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสขุภาพ - บ๎านนายบุญเลิศ  

5 เครื่องออกก าลังกาย  

6 
ขุดลอกคลองไส๎ไกหํลังบ๎าน น.ส.สงัเวียน ออกไปหลัง รพ.สํงเสรมิ
สุขภาพและสามแยกเข๎าสระอนามัย  

7 ขุดลอกคลองไส๎ไกบํ๎านพักชลประทาน - สุดสาย(คลองR3)  

8 ปรับปรุงเสียงตามสาย (เขาปกล๎น/บ๎านหนองจอก)  

9 ขยายเขตไฟฟ้าซอยข๎าง รพ.สํงเสรมิสุขภาพ - วัดเกริ่นกฐิน  

10 ขยายเขตไฟฟ้าหน๎าบ๎านนายสมหวัง - บ๎านนายอ าไพ  
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ หมายเหต ุ

11 ขุดลอกคลองสายหนองสะเดา   

12 ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในหมู ํ11 เข๎าแผน อบจ. 

13 ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร๑สามแยกหนองจอก   

14 ลงลูกรังสายหลังเขาปกล๎น - สะพานปูน   

15 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเสือ - คลองทิ้งน้ า   



16 ลงลูกรังสายค1ู8 - คลองทิ้งน้ า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร   

 

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  16  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 
 

นายสมหวัง  ศรีษะเกต ุ ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ   ติดกล๎องวงจรปิด  สามแยก 
ผช.ผญ.บ้าน  หมู่ที่  11  
 

นางกิมไล้   ดิฉันขอเสนอเพิ่มโครงการคํะ   ซอมแซมถนนลูกรัง  ซอยบ๎านนางกิมไล ๎
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11 
 

นายกี  จันทร์ทนด า ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ  วางทํอระบายน้ าจากบ๎านนางถุงทอง – ลงแมํน้ า 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11 
 

นายวิเชียร  ทางดี  ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ  ปรบัปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11  

 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

ที่ประชุม   ไม่มีคนเสนอเพ่ิมเติม 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นายสมหวัง  ศรีษะเกต ุ ผมขอเสนอโครงการที่  17  ติดกล๎องวงจรปิด  สามแยก  เป็นโครงการที่  1  ครับ   
ผช.ผญ. บ้าน  หมู่ที่  11 
 
 

/นายข า  โพธ์ิศรี...  
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นายข า  โพธิ์ศรี  ผมขอเสนอโครงการที่  6  ขุดลอกคลองไสไ๎กํหลังบ๎าน  น.ส.สังเวียน  ออกไปหลัก  รพ.สํงเสริม
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11 สุขภาพและสามแยกเข๎าสระอนามัย  เป็นโครงการที่  1  ครับ 
 

นายบุญเลิศ  ศรีม่วง ผมขอเสนอโครงการที่  4  ถนน  คสล.  ซอยข๎าง  รพ.สํงเสรมิสุขภาพ – บ๎านนายบุญเลศิ
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11 เป็นโครงการที่  1  ครับ   
 

นางเสนอ  ............. ผมขอเสนอโครงการที่   1  กํอสรา๎งและซํอมแซมสะพานไม๎ข๎างคลอง  (หน๎าบ๎านนายวิชาญ/
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11 นายก/ีนายไพ/นางมาลัย/นางบุญนาค  บุญคง)  เป็นโครงการล าดับที่  1  คํะ 
 

นายวิเชียร  ทางดี  ดิฉันขอเสนอโครงการที่  20  ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น  เป็นโครงการ  
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11 ล าดับที่  1  ครับ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 



(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก
นะครับ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

17 ติดกล๎องวงจรปิด  สามแยก   (ล าดับท่ี 2)   21 เสียง 

6 
ขุดลอกคลองไส๎ไกหํลังบ๎าน น.ส.สงัเวียน ออกไปหลัง รพ.สํงเสรมิ
สุขภาพ  (ล าดับท่ี  5) 3  เสียง 

4 ถนน คสล. ซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสขุภาพ – บ๎านนายบุญเลิศ 

(ล าดับท่ี  3) 
8  เสียง 

1 
กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ขา๎มคลอง (หน๎าบ๎านนายวิชาญ/นาย
กี/นายไพ/นางมาลัย/นางบญุนาค  บุญคง) (ล าดับท่ี 1) 22  เสียง 

20 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น  (ล าดับท่ี  4) 
 

6  เสียง 

  

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ข๎ามคลอง(บ๎านนายไพ/นางมาลัย/นางบุญนาค บุญคง)   

 
/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

2 กล๎องวงจรปิด สามแยกบ๎านนายสมหวัง   

3 ถนน คสล. ซอยข๎าง รพ.สํงเสริมสขุภาพ - บ๎านนายบุญเลิศ   

4 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังเขาปกล๎น   

5 
ขุดลอกคลองไส๎ไกหํลังบ๎าน น.ส.สงัเวียน ออกไปหลัง รพ.สํงเสรมิ
สุขภาพและสามแยกเข๎าสระอนามัย   



6 โครงการป้องกันและแก๎ไขปญัหาไข๎เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ๎า/แมว   

7 เครื่องออกก าลังกาย   

8 ขุดลอกคลองไส๎ไกบํ๎านพักชลประทาน - สุดสาย(คลองR3)   

9 ปรับปรุงเสียงตามสาย (เขาปกล๎น/บ๎านหนองจอก)   

10 ขุดลอกคลองสายหนองสะเดา   

11 ขุดลอกคลองไส๎ไกํทุกเส๎นในหมู ํ11 
เข๎าแผน 
อบจ. 

12 ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร๑สามแยกหนองจอก   

13 ลงลูกรังสายหลังเขาปกล๎น - สะพานปูน   

14 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเสือ - คลองทิ้งน้ า   

15 ลงลูกรังสายค1ู8 - คลองทิ้งน้ า ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร   

16 ลงลูกรังซํอมแซม ซอยบ๎านนางกิมไล ๎   

17 ถนน คสล. ตํอจาก คสล.เดิม - ถึงบ๎านนายก ี   

18 ขยายเขตไฟฟ้าหน๎าบ๎านนายสมหวัง - บ๎านนายอ าไพ   

19 ขุดลอกคลองสายหนองสะเดา   

 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

/นายมณฑล  มีลาภ... 
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นายมณฑล  มีลาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ้านชี ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะหฯ์                            1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เพื่อรํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  

๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบล  จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่



ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าที่  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี 
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1.  นายสมหลัง  ศรีษะเกต ุ

   2.  นายเช๎า  แจํมใส  
          3.  นายวิชาญ  โอภาส 
                            4.  นายสมปอง  ปิ่นเกต ุ
   5.  นายชาตรี  ศรีษะเกต ุ

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   22   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  22  คะแนน 
 

นายสมหวัง  ศรีษะเกตุ   ผมขอเสนอ  เป็นคณะผู๎น าหมูํบ๎านท้ัง  5  คน  ครับ  นายสันติ  เครือแตง  นางสังวาลย๑  
ผช.ผญ.  บ้าน  หมู่ที่  11 เมืองสวําง  นางละเมยีด  เสมาทอง  นายสมหวัง  ศรีษะเกตุ  นายวชิาญ  โอภาส  นายประเสริฐ   

พิกุลสด  นายประสิทธ์ิ  พิกุลสด  นายชูชาติ  โฉมงาม  นายข า  โพธ์ิศรี  นายอุดม  ศรีษะเกตุ
   

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะหฯ์ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   

นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะหฯ์              และเพิ่มอีก  8  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 

1.  นายสันติ  เครือแตง   
   2.  นางสังวาลย๑  เมืองสวําง    
          3.  นางละเมียด  เสมาทอง   
                            4.  นายสมหวัง  ศรีษะเกตุ   
                            5.  นายวิชาญ  โอภาส   

/6.  นายประเสริฐ... 
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   6.  นายประเสริฐ  พิกุลสด    7.  นายประสิทธ์ิ  พิกุลสด   
   8.  นายชูชาติ  โฉมงาม    9.  นายข า  โพธ์ิศรี          10.  นายอุดม  ศรีษะเกต ุ
    

ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

นายมณฑล  มีลาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ้านช ี ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ   
ครับเชิญหมอโรจน๑ครับ  นายไพโรจน๑  จิโรจน๑วงษ๑  ครับ 
 

นายไพโรจน์  จิโรจน์วงษ์ ครับสวสัดีครับคณะผู๎บริหารองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี  พนักงานสํวนต าบลบ๎านชี  ผู๎น า
ผอ.พร.สต  บ้านเกริ่นกฐิน หมูํบ๎านตํางๆ  และชาวบ๎านหมูํที่  11  ทุกทํานครับ  ครับผมขออธิบายเรื่องประปาดื่มได๎วํา 



ท าไมของเราไมไํด๎พบวําน้ าใตด๎ินมหีินปูนเยอะน้ าเค็มผลที่ตรวจสอบมันเกินคํามาตรฐาน  และ
ตามที่พวกทํานไดเ๎สนอโครงการตาํงๆ  ไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับ  แตํอยากให๎พวกเรารักและ
หํวงแหนถนนของเราคือท าอยํางไรให๎พวกเราชํวยกันปลูกต๎นไม๎บ๎านละ  5  ต๎น  100  บ๎าน  ก็  
500  ต๎น  ปลูกในบ๎านกํอนก็ได๎ปลูกตามหนาบ๎านก็ได๎  ตัวอยําง  หมูํ  10  เขาปลูกตามหน๎า
บ๎าน  ครับ  อีกเรื่องนะครับผมอยากให๎  อบต.  มีฝ่ายสาธารณะสุข  นะครับ 
 

นายวิเชียร  ทางดี  ครับเส๎นเขาปกล๎นสะพานปูนยังไมไํด๎ท านะครับ  โครงการที่  16  ยังไมํได๎ท าเลยครับ 
ชาวบ้าน  หมู่ที่  11 
 

นางละเมียด  เสมาทอง คํะโครงการของหมูํ  11  ที่ท าแล๎ว  มี  กํอสร๎างและซํอมแซมสะพานไม๎ข๎ามคล๎องหน๎าบ๎านนาย
ส.อบต.  หมู่ที่  11  วิชาญ  ด าเนินการแล๎วบางสํวน   
 

นายยอดชาย  อินทร์มา ครับโครงการที่  1  กํอสร๎างและซอํมแซมสะพานไม๎ข๎ามคลองหน๎าบ๎านนายวิชาญด าเนินการ
หัวหน้าส่วนโยธา  แล๎วบางสํวนนะครับ  แล๎วก็โครงการที่  12  ขุดลอกคลองไสไ๎กํทุกเสน๎ในหมูํ  11  เข๎าแผน   

อบจ. แล๎วนะครับ 
 

นายทินกร  แสวงเจริญ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎ 
รองนายก  อบต.บ้านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ้านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 

                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 - 2564 
วันที่  31  ตุลาคม  2560  เวลา  16.30 – 18.30  น. 

ณ  ศาลาเอนกประสงค์  SML  
ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

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

เปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  16.30  น.  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  กลําวเปิดประชุม  เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนา  4  ป ี ประจ าปี  2561 – 2564 
 



ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไมํม ี
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   2.1  พิจารณาการจัดท าทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านประจ าปี  2561 

2.2  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี       
                                         (พ.ศ.  2561 – 2564)  (เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
   2.3  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  สวัสดีครับ  พํอแมํพี่น๎อง  หมูํ  12  ทุกทํานที่สละเวลามาเข๎ารํวมกิจกรรมการออก 
นายก  อบต. บ้านชี ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี 2561 –  

2564  ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชี  ก็ยังได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากพี่น๎องชาว
ต าบลบ๎านชีเหมือนในทุก ๆ  ปี  ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านชีก็หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุก
ทํานจะได๎ชํวยกันเสนอแนะข๎อคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งทางเทศบาลก็ยินดีที่จะรับฟังทุก
ปัญหาและรํวมกันหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  อยํางไรเราทุกคนก็มีสํวนรวมในการแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  และยังรํวมมือรํวมใจในการพัฒนาบ๎านเมืองของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป  
หวังเป็นอยํางยิ่งนะครับคงจะได๎รับความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องชาวบ๎านชีเป็นอยํางดี   
 เชิญนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน  ได๎ชํวยอธิบายเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจลุงในแผนยุทธศาสตร๑การพฒันาและแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  เชิญครับ 
 

นายชวลิต  สุมะลิ  -  ก็จะขอช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนกํอนนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
นักวิเคราะห ์ฯ จัดท าแผนพัฒนาของ  ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนาข๎อ  16  การ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขัน้ตอน  ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องเพื่อแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  โดย
ให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ  และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมแนวทางและข๎อมูล
น ามาวิเคราะห๑เพื่อจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาแล๎วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 
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 3.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพื่อเสนอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.  ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
 

นายมณฑล  มีลาภ  -  ตํอไปนี้  ก็ขอให๎ชาวต าบลบ๎านชี  ชํวยกันรํวมออกแสดงความคิดเสนอแนะเพื่อจดัท า 
นายก  อบต. บ้านชี แผนพัฒนา  4  ปี  2561 – 2564  จากที่เราได๎ออกประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  4  ปี  2561 

– 2564  ในปีที่แล๎วไปแล๎วนั้น  ซึ่งยังมีปัญหาและความต๎องการที่ยังไมํครอบคลุมหรือเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหมํและเป็นปัญหาเรํงดํวนที่ต๎องเรํงด าเนินการ  ดังนั้น  ทาง  อบต.  จึงได๎
ออกประชาคมเพื่อสอบถามความต๎องการของประชาชน  ที่ต๎องการให๎  อบต.  บรรจุไว๎ใน



แผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561  - 2564  ซึ่งโครงการตําง ๆ  ที่เป็นปัญหาของทําน  และ
ทางทํานคิดวํามีความจ าเป็นที่ต๎องแก๎ไขโดยทาง  อบต.  จะได๎ให๎ทํานน าเสนอเพื่อบรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาของ  อบต.  กํอน  ถึงจะด าเนินการได๎  ก็จะให๎นักวิเคราะห๑ได๎อํานโครงการให๎ฟัง
กํอนครับ 

 

นายชวลิต  สุมะล ิ  -  ครับผมจะอํานสรุปโครงการทั้งหมดที่ทํานได๎เคยเสนอมาเมื่อคราวท่ีแล๎ว  มีโครงการรวม 
นักวิเคราะห ์ฯ ทั้งหมด  มี  ดังนี ้
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

1 ปรับปรุงถนนสายเมนตํอจากชํวงแรก - ซุ๎มวัด   

2 หอกระจายขําว   

3 ถนน คสล. จากหลังวัดออกไปประมาณ 150 เมตร (สวนผู๎ใหญํเลิศ)   

4 เครื่องกรองน้ าประจ าหมูํบ๎าน   

5 ขุดลอกบํอน้ าสาธารณะภายในหมูบํ๎าน   

6 วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน   

7 ตํอเติมศาลาSML (หลังคา)   

8 ขุดลอกคลองสาย คู19 

  รองบอุดหนุน  
(กรมสํงเสริมฯ) 

9 ขุดลอกคลองสาย คู18 

10 ขุดลอกคลอง จากนา นายบุญมา - คู20 

11 
ถนน คสล. ตํอเติมจากเดิมจนสุดทางเขา(หน๎าบ๎านนางวรรณา) 800 
เมตร  
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ล าดับ

ความส าคญั 
โครงการ หมายเหต ุ

12 ถนน คสล. ซอยบ๎าน น.ส.ทองหยด - บ๎านนายสมบตั ิ   

13 ถนน คสล. ซอยบ๎านนายประทิน - บ๎านนายณรงค๑   

14 ถนน คสล. ซอยบ๎านนางประชิต   



15 สนามกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง   

16 สํงเสริมกลุมํอาชีพ (ไม๎กวาดดอกหญ๎า) 
  

17 กระจกโค๎งนูน บริเวณโบสถ๑ 
  

18 ชุดอุปกรณ๑ดับเพลิง 
  

19 สร๎างบันไดขึ้นยอดเจดีย๑บนเขาตีหนิ 
  

20 ขุดลอกคลองสาย คู20   รองบอุดหนุน  
(กรมสํงเสริมฯ) 21 ขุดลอกคลองสาย คู21 

22 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ทั้งหมูํบ๎าน  

ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่พวกทํานเสนอไปเมื่อครั้งที่แล๎ว  ซึ่ง  อบต. บ๎านชี  ได๎ออกหนํวย
ประชาคมท าแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  และทาง  อบต. บ๎านชี  ได๎บรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาทุกโครงการแล๎วนะครับ  และทํานใดคิดวําหมูํบ๎านของทํานต๎องการแก๎ไขปัญหา  
หรืออยากเสนอแนะโครงการใดที่เป็นปัญหาของทํานที่ไมํมีใน  22  โครงการนี้  หรือที่ทํานยัง
ไมํได๎เสนอไปในแผนชุมชน  ก็ขอเชิญเสนอได๎เลยครับ 
 

นายเทียนชัย  ทองรักษ์ ผมขอเสนอเพิ่มโครงการครับ   กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน 
ส.อบต.  หมู่ที่  12  

 

นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะเสนอโครงการเพิม่อีกหรือไมํ   
นายก  อบต. บ้านชี 
 

ที่ประชุม   ไม่มีคนเสนอเพ่ิมเติม 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ตํอไปเราก็จะมาท าการเรียงล าดับความส าคญัของโครงการกันครับ  เอาเป็นล าดับแรกกํอนเลย 
(นักวิเคราะหฯ์)  มีทํานใดที่จะเสนอโครงการอื่นเปน็ล าดับท่ี  1  บ๎าง 
 

นายเทียนชัย  ทองรักษ์ ผมขอเสนอโครงการที่  11  ถนนลาดยางตํอเติมจากเดมิจนสดุทางเข๎า  (หน๎าบ๎านนางวรรณา)  
ส.อบต.  หมู่ที่  12  600  เมตร  เป็นโครงการที่  1  ครับ   
 

/นายเทียนชัย... 
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นายเทียนชัย  ทองรักษ์ ผมขอเสนอโครงการที่  23  กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน  เป็นโครงการที่  1  ครับ 
ส.อบต.  หมู่ที่  12 
 

นายเทียนชัย  ทองรักษ์ ผมขอเสนอโครงการที่  6  วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน  เป็นโครงการที่  1  ครับ 
ส.อบต.  หมู่ที่  12 
 

นายเทียนชัย  ทองรักษ์ ผมขอเสนอโครงการที่  2  หอกระจายขําว  เป็นโครงการที่  1  ครับ 
ส.อบต.  หมู่ที่  12 
 



นางผ่องศรี  ด าทนจันทร์ ดิฉันของเสนอโครงการที่  3  ถนน  คสล.  จากหลักวัดออกไปประมาณ  150  เมตร  (สวน
ชาวบ้าน  หมู่ที่  12 ผู๎ใหญํเลิศ)  เป็นโครงการล าดับที่  1  คํะ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ครับในเมื่อมผีู๎เสนอโครงการจัดล าดับที่  1  ไว๎  5  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมใหย๎กมือวํา 
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) โครงการที่ทํานเสนอมา  5  โครงการ  โครงการไหนจะไดเ๎ป็นล าดับที่  1  เอาจากเสียงข๎างมาก

นะครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมจะเริ่มอํานแตํละโครงการนะครับ  แล๎วให๎ทํานยกมือวําจะทํานตอ๎งการโครงการไหนเป็น
(จนท.  วิเคราะห์ฯ) ล าดับที่  1 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

11 
ถนนลาดยางตํอเติมจากเดมิจนสดุทางเขา(หน๎าบ๎านนางวรรณา) 600  
เมตร   (ล าดับท่ี 2)    เสยีง 

23 กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน  (ล าดับที่  5)   เสียง 

6 วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน 

(ล าดับท่ี  3) 
  เสียง 

4 หอกระจายขําว (ล าดับที่ 1) เสียง 

5 
ถนน คสล. จากหลังวัดออกไปประมาณ 150 เมตร (สวนผู๎ใหญํเลิศ)  
(ล าดับท่ี  4) 
 

       เสียง 

  

นายชวลิต  สุมะล ิ  เราจะมาเรียงล าดับสรุป  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีนะครบั  ก็จะบรรจไุว๎ทุก 
(นักวิเคราะหฯ์)  โครงการครับ 
 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ 
หมาย
เหต ุ

1 วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน   

 
/ล าดับความส าคัญ... 
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ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ หมายเหต ุ

2 ถนนลาดยางตํอเติมจากเดิมจนสุดทางเขา(หน๎าบา๎นนางวรรณา) 600 เมตร   

3 หอกระจายขําว   

4 ถนน คสล. จากหลังวัดออกไปประมาณ 150 เมตร (สวนผู๎ใหญํเลิศ)   



5 กล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎าน   

6 ขุดลอกบํอน้ าสาธารณะภายในหมูบํ๎าน   

7 ถนน คสล. ซอยบ๎าน น.ส.ทองหยด - บ๎านนายสมบตั ิ   

8 ถนน คสล. ซอยบ๎านนายประทิน - บ๎านนายณรงค๑   

9 ถนน คสล. ซอยบ๎านนางประชิต   

10 สนามกีฬาพร๎อมอุปกรณ๑กลางแจ๎ง   

11 สํงเสริมกลุมํอาชีพ (ไม๎กวาดดอกหญ๎า)   

12 กระจกโค๎งนูน บริเวณโบสถ๑   

13 ชุดอุปกรณ๑ดับเพลิง   

14 สร๎างบันไดขึ้นยอดเจดีย๑บนเขาตีหนิ   

15 ขุดลอกคลองสาย คู19 

  รอ
งบอุดหนุน  

(กรม
สํงเสริมฯ) 

16 ขุดลอกคลองสาย คู18 

17 ขุดลอกคลอง จากนา นายบุญมา - คู20 

18 ขุดลอกคลองสาย คู20 

19 ขุดลอกคลองสาย คู21 

20 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ทั้งหมูํบ๎าน   

 
ขอมติที่ประชุมด๎วยนะครับ  วําที่ได๎เรียงล าดับ  ไมํทราบวําทุกทํานมคีวามเห็นเป็นอยาํงไรบ๎าง 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ 
 

/นายมณฑล  มีลาภ... 
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นายมณฑล  มีลาภ             เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 
นายก  อบต. บ้านชี ขอมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีเป็นผู๎ด าเนินการตํอไป 
 

นายชวลิต  สุมะลิ           - เนื่องจากคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านมีหน๎าที่คือ 
นักวิเคราะหฯ์                            1.  รํวมเป็นคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เพื่อรํวมกันก าหนด 
                              ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนา 
                              ในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม 

และชุมชน โดยให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยตําง ๆ และข๎อมูลจากการ 
                              ประชาคมหมูํบ๎านมาประกอบการจัดท าแผนชุมชนตํอไป  



๒.  เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ๎างเพื่อตรวจสอบงานตํางๆที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบล  จัดท าในพื้นที่ เชํน โครงการกํอสร๎างตํางๆ เป็นต๎น  ในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประชาคมหมูํบ๎าน ทั้งนี้ก็เพื่อให๎ประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านที่
ปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการด าเนินการตามหน๎าที่  โดยด ารงต าแหนํงคราวละ  1 ปี 
แตํประชาชนสามารถคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านคนเดิมก็ได๎ถ๎ามีความเห็นวําคน
เดิมสามารถปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎ดีแล๎ว    

                               ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านหมูํที่  5  มี  5  ทําน  ได๎แกํ 
1.  นางสุดใจ  ผิวแตง 

   2.  นางผํองศรี  ด าทนจันทร๑  
          3.  นางวิมล  กรรณาฤทธิ ์
                            4.  นายวรวุฒิ  นวลจันทร๑ 
   5.  นายอ านวย  ใจเจริญ 

ดังนั้น จึงขอด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประชาคมหมูํบา๎น โดยการลงมติให๎คะแนน 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรกมารประชาคมต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตํอไป 

    -  จึงขอมติที่ประชุมคือให๎ลงมติให๎คะแนนในการแตํงตั้งคณะกรรมการประชาคม  โดย 
มีการขอมติคะแนนเสียงให๎เปลีย่นคณะกรรมการฯใหมํ  0   คะแนน และมีการขอมต ิ
คะแนนเสยีงให๎ใช๎คณะกรรมการฯชุดเดิม   22   คะแนน  และขอให๎เสนอเพิ่มอีกหมูํละ  5  คน  
เป็น  10  คน  22  คะแนน 
 

นายเทียนชัย  ทองรักษ์   ผมขอเสนอ  เป็นคณะผู๎น าหมูํบ๎านท้ัง  5  คน  ครับ  นายเทียนชัย  ทองรักษ๑  นายกิจติพงษ๑   
ส.อบต.  หมู่ที่  12  สิงห๑สูง  นายปรีชา  ป้องเดช  นายอเนก  ใจเจริญ  น.ส.  พรทิพย๑  ทองรักษ๑   

   
นายชวลิต  สุมะล ิ  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
นักวิเคราะหฯ์ 
 

มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันฑ ์
   

นายชวลิต  สุมะลิ         -  ผลสรปุปรากฏวํามีมติเป็นเอกฉนัท๑ให๎แตํงตั้งคณะกรรมการประชาคมหมูํบ๎านชุดเดิม    
นักวิเคราะหฯ์              และเพิ่มอีก  8  คน  เป็น  10  ซึ่งได๎แกํ 

1.  นางสุดใจ  ผิวแตง 
   2.  นางผํองศรี  ด าทนจันทร๑  
          3.  นางวิมล  กรรณาฤทธิ ์
                            4.  นายวรวุฒิ  นวลจันทร๑ 

5.  นายอ านวย  ใจเจริญ 
/6.  นายเชียนชัย... 
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   6.  นายเทียนชัย  ทองรักษ๑      

7.  นายกิจติพงษ๑  สิงห๑สูง   
   8.  นายปรีชา  ป้องเดช   

9.  นายอเนก  ใจเจรญิ   
10.  น.ส.  พรทิพย๑  ทองรักษ๑   

    

ระเบียบวาระที่   3        เร่ืองอ่ืน ๆ  
 



นายมณฑล  มีลาภ  ครับผมก็เรื่องแจ๎งให๎ทํานทราบนะครับวําตอนนี้รถสองแถวที่ว่ิงจากมหาสอน-ลพบุรี  ขณะนี้ทาง
นายก  อบต.บ้านช ี ขนสํงจังหวัดลพบุรไีด๎ขยายเขตการวิ่งรถจากบ๎านหมี่  -  ลพบุรี  แล๎วนะครับเพื่อพี่น๎องชาว 

ต าบลบ๎านชีจะไดส๎ะดวกในการเดนิทางไปหาหมอไมํต๎องเหมารถเพือ่ไปตํอยากันแล๎วนะครับ   
ครับเชิญหมอโรจน๑ครับ  นายไพโรจน๑  จิโรจน๑วงษ๑  ครับ 
 

นาย........................ ครับขอสอบถามครับเรื่องการคิดค านวณภาษีโรงเรือนเรื่องวิธีคิดค านวณภาษีโรงเรือนกรณีของ
ชาวบ้าน  หมู่ที่  12 เล๎าหมูวําใช๎วิธีคิดแบบไหนครับ  เลี้ยง  1  ตัว  เสียงภาษีเทํากับเลี้ยง  200  ตัว  เลยสงสัยวํา 

เขาใช๎วิธีคิดแบบไหน  ได๎ออกมาส ารวจหรือไมํเพราะมันเทํากันกับ  1  กับ  200  ตัว  สอบถาม
ไปก็ไมมํีใครรู๎เรื่อง  นะครับ   

 

นายทินกร  แสวงเจริญ ครับด๎วยขณะนีไ้ด๎เกดิปัญหาฝนท้ิงชํวงนานท าให๎น้ าไมํไหลจึงอยากให๎ชาวบ๎านเตรียมพาชนะไว๎ 
รองนายก  อบต.บ้านชี ใสํน้ า  เพื่อเกิดปัญหาภัยแล๎งน้ าไมไํหลจะได๎มีถึงไวร๎องรับน้ า  เพราะเกิดเหตุหมูํที่  12   
    น้ าประปาไมไํหลวันน้ีรถน้ า  อบต. ได๎ออกแจกน้ าเพื่อใช๎ในการอุปโภค – บริโภค  
                       
นายมณฑล  มีลาภ  มีใครจะสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่งอื่น ๆ หรือไมํ  ครับ  ถ๎าไมมํีผลขอปิดประชุมครับ 
นายก  อบต. บ้านชี 
 

ปิดประชุม เวลา  18.30  น. 
 

                            (ลงช่ือ)                                              ผู๎จดบันทึก 
                     ( น.ส. วาสนา  พันธุ๑สี ) 

             ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่บันทึกข๎อมูล  อบต.  บ๎านชี 
 
 

                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 
                      ( นายชวลิต  สุมะลิ ) 

         ต าแหนํง   นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
 

 
                              (ลงช่ือ                                            ผู๎ตรวจบันทึก 

                      ( นายธัชยุทธ  ทองเล็ก ) 
                        ต าแหนํง   ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบา๎นชี 
 
 
 


