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รายงานการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2561 
วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕61  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล   
............................................... 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
เมื่อครบก ำหนดกำรประชุมประชำคม  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลวังดำลก็ได้กล่ำวเปิดกำรประชุม ดังนี้ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ  สวัสดีครับ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยไพบูลย์   ช่ำงฉำย  นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลวังดำล ในวันนี้ เป็นวันประชุมประชำคมเพ่ือทบทวน
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำอบต. โดยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนร่วมกับคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยมีส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง  
องค์กรชุมชน  เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร 
ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รำยละเอียดขอเชิญงำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผนอธิบำยครับ  

นักวิเครำะห์ฯ  ทั้งนี้แนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในวันนี้ ได้น ำข้อมูลจำก
แหล่งต่ำงๆ  ดังนี้ 

๑.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 
๒. นโยบำยของรัฐบำล 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดฯ 
๔. แผนชุมชน 
๕. กรอบนโยบำย ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับจังหวัดปรำจีนบุรี 
เอกสำรตำมที่กล่ำวมำนั้น ได้แจกให้กับทุกท่ำนแล้ว อย่ำงไรก็ตำม เรำ

ได้น ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังดำลซึ่งมีวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ มำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

วิสัยทัศน์ “พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ยกระดับคุณภำพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้ำงชุมชนให้ยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
- ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ก่อสร้ำง  ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ท่อระบำยน้ ำ                
2.  กำรขยำยเขตประปำหรือก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน 
3.  กำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำให้ทั่วถึง 
4.  พัฒนำระบบกำรชลประทำนเพื่อกำรเกษตรอย่ำงทั่วถึง 
5.  พัฒนำระบบจรำจร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
- ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
1.กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
2.กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ   
3. กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
4. ด้ำนสวัสดิกำรชุมชน 
5. ป้องกันยำเสพติด 
6.  สงเครำะห์เด็ก  สตรี  ผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้พิกำร  ผู้ป่วยเอดส์ 
7.กำรสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
8.  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกอุบัติเหตุทำงถนน  ภัยจำกสำรเคมี  และวัตถุอันตรำย  และภัยจำกกำรกระท ำของ
มนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
      -  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ส่งเสริมประชำธิปไตย/กำรมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
      - ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. กำรจัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

1. กำรก ำจัด  กำรจัดกำรขยะ  
2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกภัยธรรมชำติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
- ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
- กำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
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แนวทางการพัฒนา 
1. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐ 
2. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติและกำรบริกำรประชำชน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  (Good  Governance) 
3.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบควบคุม 

ส ำหรับข้อมูลที่ได้จำกกำรประชำคมนั้นก็ได้น ำมำรวมเป็นหมวดหมู่ 
เริ่มจำกข้อมูลพ้ืนฐำนที่ได้มำกจำกแหล่งต่ำงๆ เรำต้องน ำมำจัดหมวดหมู่ก่อน  
ข้อมูลไหนที่เหมือนกัน  คล้ำยกันก็น ำไปจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน ปรำกฏตำม
เอกสำร มีท่ำนใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ส ำหรับข้อมูลกำรจัดหมวดหมู่ที่ได้มำท้ังหมดได้แจกเอกสำรให้กับทุกท่ำนแล้ว  

นำยบรรจงฯ  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ตำมแผนยุทธศำสตร์เดิมนั้นก็ดีอยู่แล้ว 
และสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรที่จะแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ซึ่งก็มีทั้งหมด  7  ประเด็นยุทธศำสตร์ด้วยกัน  ปัญหำควำมต้องกำร
ของประชำชนเข้ำกับหมวดหมู่ไหนก็น ำไปจัดไว้ ซึ่งก็ได้วิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลต ำบลวังดำล  ที่ว่ำ  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ยกระดับ
คุณภำพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้ำงชุมชนให้ยั่งยืน”” 

นำยปรีชำฯ  กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ ตำม  ประเด็น
ยุทธศำสตร์ สอดคล้องกับพันธกิจ  และจุดมุ่งหมำย ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลวังดำล ถ้ำด ำเนินกำรได้อย่ำงจริงจังจะเป็นเรื่อง
ที่ดีมำก ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  ประเด็นยุทธศำสตร์  แนวทำงกำร
พัฒนำที่ก ำหนดไว้นั้น เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพปัญหำแล้ว 

นำยเมธีฯ  เห็นควรปรับเปลี่ยนแนวทำงพัฒนำด้ำนจรำจร ตำม หน้ำที่โดยหลัก
เป็นของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจอยู่แล้ว ออกและเพ่ิมแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำตำมมำตรกำรด้ำนผังเมือง ทั้งนี้เนื่องจำกปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลต ำบลวังดำลได้มีกำรศึกษำด้ำนผังเมืองเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไว้
แล้ว ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ              ที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ 
ที่ประชุม เห็นชอบให้มีกำรปรับเปลี่ยน  มีท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดกำร

ประชุมประชำคมครับ 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐  น. 
                                                                    สชุำติ    บัวศร ี
                     (นำยสุชำติ        บวัศรี)          บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

                      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลวังดำล   
            ไพบูลย์   ช่ำงฉำย ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยไพบูลย์     ช่ำงฉำย) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลวังดำล 
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รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
วันที่  1๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕61  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล   
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นำยไพบูลย์     ช่ำงฉำย นำยก อบต. ไพบูลย์     ช่ำงฉำย  

2 นำยอุดม    ประนอม รองนำยก อบต. อุดม    ประนอม  

3 นำยชำญชัย    อ่อนสว่ำง รองนำยก อบต. ชำญชัย    อ่อนสว่ำง  

4 นำยสมชำย     กองค ำ เลขำนุกำรนำยก อบต. สมชำย     กองค ำ  

5 นำยสุชำติ       บัวศรี ปลัด อบต. สุชำติ       บัวศร ี  

6 นำงพรสมัย   กุหลำบวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง พรสมัย   กุหลำบวงษ์  

7 นำงสำวปิยำภรณ์ นำมป่ำสำย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปิยำภรณ์ นำมป่ำสำย  

8 นำยวิทยำ       จิตค ำภำ หัวหน้ำส ำนักปลัด วิทยำ       จิตค ำภำ  

9 นำงสำวสุพรรษำ  ศรีพุทธิรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ สุพรรษำ  ศรีพุทธิรัตน์  

10 นำงสำวกรภัทร์  สรอยแก้ว นักวิชำกำรคลัง ข ำนำญกำร กรภัทร์  สรอยแก้ว  

11 นำยเมธี   ลูกอินทร์ นักทรัพยำกรบุคคล เมธี   ลูกอินทร์  

12 นำงสำวศศิกำนต์  แย้มกลิ่น นักพัฒนำชุมชน ศศิกำนต์  แย้มกลิ่น  

13 นำยยุทธนำ ฉิมมำแก้ว นิติกร ยุทธนำ ฉิมมำแก้ว  

14 นำยสมชำย   พอใจไทย นักวิชำกำรศึกษำ สมชำย   พอใจไทย  

15 นำยสุรชัย    พิมพ์สุข เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ สุรชัย    พิมพ์สุข  

16 นำยสุระเดช   ไกรศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำร สุระเดช   ไกรศรี  
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เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.๐๐  น. 
                       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยไพบูลย์  ช่ำงฉำย  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังดำล  
                        เป็นประธำนในที่ประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
                              ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
                              ไม่มีเนื่องจำกเป็นกำรประชุมครั้งแรก 
ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของข้ำรำชกำรมำปรับปรุงกำรท ำงำน 
     ประธำน        จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของข้ำรำชกำร สรุปผลได้ดังนี้ 
                        - ด้ำนหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดับดี 
                        - ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและวัฒนธรรมองค์กำร อยู่ในระดับดี 
                        - ด้ำนผู้น ำ อยู่ในระดับดี 
                        - ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดี 
                        - ด้ำนสวสัดิกำร   อยู่ในระดับดี 
                                  -  ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร/กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน อยู่ในระดับดี 
                      จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวขอให้ทุกส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรพนักงำนจ้ำงในสังกัดร่วมกัน 

                      ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขี้น 

 มติที่ประชุม       รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

                        ไม่มี 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐  น. 
 
                                                                   เมธี    ลูกอินทร์ 
                     (นำยเมธี    ลูกอินทร์)          บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

                          นกัทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร  
 

            ไพบูลย์   ช่ำงฉำย ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยไพบูลย์     ช่ำงฉำย) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลวังดำล 
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