
-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  4/2564 
วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท๎ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท๎  
2 นายปิ่นแก๎ว  แก๎วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก๎ว  แก๎วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามปูอม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามปูอม  
4 นายถนัด  สะท๎าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท๎าน  
5 นายส าเร็จ  แซํปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซํปึง  
6 นายสุนิกร  หมูํอ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมูํอ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น๎อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น๎อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค๎าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค๎าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู๎ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู๎ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุํงเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุํงเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก๎ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก๎ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมูํหมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมูํหมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ๎าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ๎าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามปูอม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามปูอม  
4 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
5 นางสุภัทร  ประมูล ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
6 น.ส.สุรัมภา  แก๎วเบ๎า ผู๎อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก๎วเบ๎า  
7 น.ส.วชิญาดา  กระจํางศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจํางศรี  
8 นายชัย  ได๎พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย  ได๎พร  
9 นางอโณทัย  ปูอมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ปูอมปริยานนท์  
10 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
11 นายอพิเชษฐ์ ฦาชา ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 9 อพิเชษฐ์ ฦาชา  
12 นายสมัย  ยศรุํงเรือง ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 7 สมัย  ยศรุํงเรือง  
13 พระจีน  ทิพวัน พระอาจารย์ พระจีน  ทิพวัน  
14 นายประวัติ  บุญโพธิ์ มรรคทายก ประวัติ  บุญโพธิ์  
15 นายสมชาย  ทาภักดี ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 13 สมชาย  ทาภักดี  
16 นายอดุล  กองทองนอก ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 15 อดุล  กองทองนอก  
17 นายพุฒ  ผลชํวย ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 5 พุฒ  ผลชํวย  
18 นางจันศรี  ฦาชา ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 3 จันศรี  ฦาชา  
     

 
 
 

       
          /เมื่อถึงเวลา 09.30 น............ 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข๎าประชุม จ านวน  31  คน  จ านวน  18  คน  ครบองค์ประชุม   
   นายนิยม  หาญแท๎  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ได๎กลําวเปิดประชุม
   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด๎วยสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ได๎ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2564  ซึ่งอยูํในห๎วงการพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จึงได๎เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  4   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
   

วันที่  19  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

          ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ  



 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
           3.1  เพื่อให๎สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน   
           วัดพนังศิลาอาสน์ หมูํที่ 10  บ๎านหนองหอยเหนือ 
                  3.2  เพื่อให๎สภาพิจารณาการจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
                     (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไมํมี  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564) 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว   
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ         3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน  วัดพนังศิลาอาสน์  
                หมู่ที่ 10  บ้านหนองหอยเหนือ   
   -  อ๎างถึงหนังสือ  หมูํ  10  บ๎านหนองหอยเหนือ  ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง   
   จ. ชัยภูมิ  วันที่  10  สิงหาคม  2564  และหนังสือรับที่  1555/2564  ลงวันที่   
   11  สิงหาคม  2564  องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  นายกองค์การ  
   บริหารสํวนต าบล  เสนอเข๎าท่ีประชุมสภา  เห็นวํามีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต๎อง 
   ให๎สภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบ จึงบรรจุเข๎าระเบียบที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  กํอนสภาองค์การบริหาสํวนต าบลจะได๎  
   อภิปรายและลงมติเห็นชอบ  เชิญผู๎บริหารหรือตัวแทนที่ได๎รับมอบหมาย เสนอญัตติ 
   ได๎น าเสนอหลักการและเหตุผล   
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นายประวัติ  บุญโพธิ์ -  มัคนายก วัดพนังศิลาอาสน์ เนื่องด๎วยกระผมได๎รับมอบหมายให๎เป็น ตัวแทนหมูํบ๎าน   
   เรื่องรายงานขอใช๎ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร๎างวัดตามรายละเอียดดังนี้ 
    กระผมมัคนายกวัดพนังศิลาอาสน์ หมูํ  10 บ๎านหนองหอยเหนือ ต าบลกุดชุมแสง 
   อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได๎รับมอบหมายจากผู๎ใหญํบ๎าน เพ่ือขออนุญาตใช๎ที่ดิน
   ทางราชการ  เพ่ือสร๎างวัดซึ่งที่ดินอยูํในความดูแลของที่ดินอยูํในเขตที่ราชพัสดุ ตั้งอยูํ หมูํ 
   10 บ๎านหนองหอยเหนือ  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน  
   29 ไรํ 1 งาน 45.39 ตารางวา  เพ่ือการขออนุญาตให๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
ขั้นตอน   ของทางราชการ  กระผม จึงขอน าเสนอรายงานให๎สภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ทราบ  
   เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 

   1.  ไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนร าคาญแกํประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง 
       1.1  มลภาวะทางเสียง 
    -  วัดจะใช๎เครื่องกระจายเสียงเทําท่ีมีความจ าเป็นเทํานั้น  เชํนการ  
   ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจ าปี  หรือมีงานส าคัญ  ที่เป็น ประโยชน์ตํอประชาชน 
   เทํานั้นและจะใช๎ระดับเสียงตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือไมํให๎รบกวนประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง 
       1.2  การก าจัดขยะ  มูลฝอย 



        -  วัดจัดให๎มีการก าจัดเศษอาหาร  โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห๎ง  ขยะที่ที่เป็น
   พลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกตํางหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลาย อยํางถูกวิธี   
   เพ่ือไมํให๎เป็นพิษ  หรือสํงกลิ่นรบกวนประชาชน 
       1.3  ความเป็นระเบียบของวัด 
    -  มีกฎ  ระเบียบ  ข๎อบังคับที่ชัดเจน  ติดประกาศไว๎ ให๎รับทราบทั่วกัน  ส าหรับ
   พระภิกษุสามเณรที่พ านักอยูํที่วัด  มีบทลงโทษ  สามารถบังคับใช๎ได๎ ส าหรับพระภิกษุ   
   สามเณร  ที่ละเมิด  เพ่ือไมํกํอให๎เกิดความ วุํนวายในวัด จนท าให๎ประชาชน  เกิดความ 
   เดือดร๎อนร าคาญ 
    -  มีประกาศ  ข๎อห๎าม  ในการน าสุนัข  หรือสัตว์เลี้ยงมาปลํอยที่วัด ท าให๎เกิดภาระ
   แกํวัด  หากพบเห็น  มีบทลงโทษปรับ  และให๎น าสัตว์เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง  เพ่ือไมํให๎
   เกิดความสกปรกแกํบริเวณวัดประชาชนที่เข๎ามาใช๎บริการของวัดจะไมํเสี่ยงตํอการเกิด 
   โรคติดตํอจากสัตว์เลี้ยง 
    -  บุคคลใด จะมาพักอาศัยที่วัด ต๎องรับการอนุญาตจากเจ๎าอาวาสและ ผู๎ปกครอง
   หมูํบ๎าน เพ่ือปูองกันมิจฉาชีพ ผู๎ไมํหวังดีตํอพระศาสนา และคนตํางด๎าวเข๎าเมืองผิดกฎหมาย  
   เพ่ือเป็นการปูองกันบุคคลเหลํานี้กํอความเดือดร๎อนให๎ประชาชนที่อยูํใกล๎เคียงและเพ่ือ 
   ความมั่นคงขชาติ   
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   2.  ไมํขัดตํอการปกครองระอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           2.1  สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    -  เป็นหนํวยเลือกตั้งระดับท๎องถิ่น  และระดับชาติ  เชํน  การเลือกตั้ง ผู๎ใหญํบ๎าน
   การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 
    -  เป็นสถานที่ประชุมระดับหมูํบ๎าน  เชํน  ประชุมประจ าเดือนหมูํบ๎าน ประชาคม
   หมูํบ๎านประชุมกลุํมพลังมวลชนตําง ๆ 
   3.  ไมํกํอให๎เกิดความแตกแยกแกํประชาชน 
            3.1  การสร๎างความสามัคคี 
            -  วัดจัดกิจกรรมประเพณีตําง ๆ เชํน ขนทรายเข๎าวัด วันผู๎สูงอายุ สรง น้ าพระ  
   สรงน้ าผู๎ใหญํ บุพการี วันครอบครัว ในเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือให๎เกิดความรัก ความสามัคคี
   ครอบครัว  แกํครอบครัว และชุมชน 
    -  วัดจัดให๎มีกิจกรรมทอดกฐิน  ผ๎าปุา  ในเทศกาลกฐิน  และเทศกาล  
   วันส าคัญทางพุทธศาสนา       
 

   4.  ไมํกํอให๎เกิดมลพิษตํอสภาพสิ่งแวดล๎อม 
           4.1  การรักษาสิ่งแวดล๎อม 
    -  วัดจัดให๎มีการก าจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห๎ง    
   ขยะที่เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกตํางหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลาย 
   อยํางถูกวิธี  เพ่ือไมํให๎เป็นพิษ  หรือสํงกลิ่นรบกวนประชาชน 
          4.2  การบ าบัดของเสียและขยะ 
    -  ห๎องสุขา  ใช๎ระบบบํอพักบ าบัดน้ าเสีย  กํอนปลํอยทิ้งลงสูํธรรมชาติ 



    -  ใบไม๎กวาดกองท าปุ๋ยหมัก 
   5.  มีความเหมาะสม  จ าเป็นต๎องมีศาสนสถาน 
           5.1  ความจ าเป็น 
    -  เนื่องจาก หมูํ 10 บ๎านหนองหอยเหนือ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ  
   หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จ าเป็นอยํางยิ่งต๎องมี 
   ศาสนสถาน เพื่อประกอบศาสนกิจประจ าหมูํบ๎าน 
           5.2  ความเหมาะสม 
    -  เหมาะสมส าหรับการสร๎างวัด  ตั้งวัด  สถานที่ตั้งวัด  ไมํเบียดเบียน  
   ที่ดินของประชาชน  อยูํในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางพระ 
   พุทธได๎ สะดวก  ปลอดภัย          

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทํานใดจะอภิปราย 
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นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมูํ 4 ในการจัดตั้งวัด ผมกเ็ห็นด๎วยเพราะวําเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
   ชาวพุทธ แตคํวรมีเอกสารที่ถูกต๎องและครบถ๎วนให๎มากกวํานี้  เพราะเอกสารที่ทางวัดพนัง
   ศิลาอาสน์  ได๎สํงให๎องค์การบริหารสํวนต าบล เพ่ือพิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การ 
   บริหารสํวนต าบลนั้น  ไมํมีหลักฐานมากพอส าหรับการพิจารณาเห็นชอบ   
นายสุรศักดิ์ ผลจ าเริญ -  ส.อบต. หมูํที่  4 เห็นด๎วยกับทํานส าเนียง  ขวัญมา สภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ 
   พิจารณาเห็นชอบวัดหลายในสภาแหํงนี้ การจัดตั้งวัดหลายๆวัด แตกํารจัดตั้งวัดพนัง 
   ศิลาอาสน์  เป็นที่พักสงฆ์มานาน แตเํนื้อท่ีสร๎างวัดขอให๎อยูํในหลักเกณฑ์จัดตั้งวัด  
    ขอให๎เอกสารพร๎อมและครบถ๎วนถูกต๎องมากกวํานี้  
นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต.  หมูํที่ 10 เห็นด๎วย  ในการยกฐานะที่พักสงฆ์เป็นการดีที่สุดแล๎ว  ประชาชน 
   มีความสามัคคี  แตํขอให๎เตรียมเอกสารในการจัดตั้งวัดให๎ถูกต๎อง  ให๎ถูกระเบียบตาม 
   กฎระเบียบ  และในการประชุมคณะกรรมการหมูํบ๎านแตํละครั้งไมํเคยแจ๎งให๎สมาชิกสภา
   องค์การบริหารสํวนต าบล หมูํ 4 และ หมูํ 10 ทราบแล๎วก็บอกวําสมาชิกสภาองค์การ
บริหาร   สํวนต าบลไมํให๎ความรํวมมือในการประชุมคณะกรรมการหมูํบ๎าน 
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ -  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  เห็นด๎วยกับการขอจัดตั้งวัดและขอเสนอแนะผู๎เสนอ
   หนังสือตามข้ันตอนการจัดตั้งวัด  มีแบบการขออยูํแล๎วให๎คณะกรรมการไปดูวัดที่ด าเนินการ
   ผํานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลไปแล๎ว  แตํกับมาเหมือนเดิม  เหมือนไมํได๎แก๎ไขอะไรเลย
   จึงขอให๎ด าเนินการครบถ๎วน  ฝุายบริหารและสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  คงไมํมีปัญหา
   อะไร  หากการพิจารณาแล๎วเห็นวําถูกต๎องครบถ๎วนทุกอยําง  ที่พิจารณาจะต๎องเพ่ิมเติมอีก
   มากเลย  จึงให๎กลับไปด าเนินการมาใหมํ  ทั้งนี้อยูํท่ีสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
พระจีน ทิพวัน  -  พระอาจารย์ประจ าส านักสงฆ์พนังศิลาอาสน์  ได๎สร๎างมาประมาณ  43  ปี  มีเนื้อท่ี 
   ประมาณ  29  ไรํ  1 งาน  49.39  ตารางวา  ได๎สร๎างมาตั้งแตํปี  พ.ศ.  2521  ปัจจุบันยัง
   ไม๎ได๎จดทะเบียนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย  จึงอยากจะขอให๎ทางสภาองค์การบริหารสํวน 
   ต าบลกุดชุมแสง  ได๎ให๎ความเห็นชอบ  เพ่ือทางวัดและคณะกรรมการจะได๎ด าเนินการไปยัง
   ส านักงานพุทธตํอไป  ปัญหาตําง ๆ  ไมํวําจะเป็นเรื่องการอุทิศที่ดินของผู๎มีจิตศัรทธา  และ
   ที่ดินของทางราชการนั้น   ไมํมีปัญหาแดํประการใด  และคณะกรรมการหมูํบ๎านก็ได๎ประชุม
   กันแล๎ววําจะไมํเรียกร๎องผลประโยชน์ตําง ๆ จากทางราชการ  และถ๎ามีปัญหากับราชฎรใน



   พ้ืนที่ผู๎ใหญํบ๎าน  และผู๎ใหญํบ๎านจะเป็นผู๎รับผิดชอบในการแก๎ปัญหานั้น ๆ เอง สํวน 
   วัตถุประสงค์ในการสร๎างวัดนั้น  ก็ไมํใชํประโยชน์บุคคลหนึ่งบุคคลใด  ก็เพ่ือเป็นที่ประกอบ
   กิจของสงฆ์  และประกอบพิธีของทางศาสนาของประชาชนทั่วไป  และเพ่ือเป็นศูนย์รวม 
   ของคุณธรรม  ศิลธรรมและจริยะธรรมของคนท่ัวไป  อีกประการหนึ่งก็เพ่ือให๎วัดได๎มี 
   ทะเบียนวัดที่ถูกต๎องไป  จึงอยากจะขอความเมตตาให๎ทางสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  
   ได๎โปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบด๎วย     
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํ 
   -  ไมํมี 
   -  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทํานใดเห็นชอบ ให้สภาพิจารณา
   ขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน วัดพนังศิลาอาสน์  หมูํที่  10  บ๎านหนองหอยเหนือ  
   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               -  เสียง 
    -    ไมํเห็นชอบ         29  เสยีง 
    -    งดออกเสียง          1  เสียง 
   -  มติที่ประชุม  ไมํเห็นชอบการรับรองทะเบียนวัดพนังศิลาอาสน์ หมูํที่ 10 
      บ๎านหนองหอยเหนือ  
   3.2  เพื่อให้สภาพิจารณาการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   ประธานสภาฯ -  ได๎รับญัตติ  บันทึกข๎อความ  สํวนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบล      

กุดชุมแสง  ที่  ชย  71501/-  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2564  เรื่อง  รายงานการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2566- 2570) 
ข้อกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความใน  ข๎อ 22/1  แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7464  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  นั้น  การจัดท า
แผนพัฒนา เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ ภายใต๎ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง จะมีโครงการ/กิจกรรมได๎
มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อให๎การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงและเปูาหมายที่
ต๎องการและสอดคล๎องแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุํมจังหวัดซึ่งสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตามความต๎องการของประชาชน  ซึ่งจะท าให๎การพัฒนาท๎องถิ่นเป็นไปด๎วย
ความราบรื่นและยั่งยืนตํอไป    

           ข๎อเท็จจริง 
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงได๎ด าเนินการ

พิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารสํวนต าบล       
กุดชุมแสง เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ตามเอกสารที่แนบท๎ายบันทึกข๎อความนี้ 
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         ข๎อเสนอเพ่ือทราบ 
เห็นควรเสนอพิจารณา เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาในครั้งตํอไป  

เพ่ือให๎สภาพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลกุดชุมแสง และให๎ความเห็นชอบตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  เพ่ือให๎ความ
เห็นชอบ  เชิญผู๎บริหารหรือได๎รับ  มอบหมายได๎น าเสนอรายงานตํอสภา 

นายชัย  ได๎พร ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์ฯ  ได๎สํงรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ให๎สมาชิกสภาได๎พิจารณาลํวงหน๎าแล๎ว  
ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าจังหวัด  ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ  อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ให๎กับประชาชนซักซ๎อมแนวทาง  การ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นระยะเวลา
ห๎าปี  (พ.ศ. 2566 – 2570)  มีทั้งหมด  4  สํวน  รายละเอียดดังนี้ 

น.ส.วชิญาดา กระจํางศรี -  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ขอชี้แจงรายละเอียดในแตํละสํวนดังนี้ 
 ส่วนที่  1  
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.  ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งต าบลกุดชุมแสง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลกุดชุมแสง และ 

   ได๎ รั บ กา รยกฐ านะ เป็ น องค์ ก า รบริ ห า รสํ วนต า บลกุ ด ชุ ม แส ง  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539   
    องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ตั้งอยูํหมูํที่ 17 ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ 
   หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ อยูํหํางจาก 
   กรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 กิโลเมตร อยูํหํางจากจังหวัดชัยภูมิ 47 กิโลเมตร อยูํหําง
   จากอ าเภอหนองบัวแดง 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 117.96 ตารางกิโลเมตร องค์การ 
   บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่ติดตํอกบัองค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
    ทิศเหนือ   จด อ าเภอหนองบัวแดง และ ต าบลบ๎านเดื่อ อ าเภอเกษตร           
                                                                   สมบูรณ ์ จังหวัดชัยภูมิ             
    ทิศตะวันออก   จด  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็น 
                              เส๎นแนวแบํงเขต                                                                      
    ทิศตะวันตก  จด  ต าบลคูเมือง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ                                                                                 
    ทิศใต้   จด  อ าเภอบ๎านเขว๎า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็น
            เส๎นแนวแบํงเขต   
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แผนที่แสดงอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของต าบลกุดชุมแสง จะเป็นที่ดอนสลับกับพ้ืนที่ลุํม 
   บางสํวน มีล าห๎วยเดื่อไหลผําน จุดเชื่อมตํอระหวํางเทศบาลต าบลบ๎านเดื่อ และต าบลคูเมือง 



   และ นอกจากนี้ยังมีล าห๎วยสายส าคัญๆ ได๎แกํ ล าห๎วยลาด ล าห๎วยยางด า ล าห๎วยทราย ล า
   ห๎วยโสกกอก ล าห๎วยแพง ล าห๎วยปุาขี ล าห๎วยผีบ๎า ล าห๎วยหนองไฮ ล าห๎วยตาดขํา ล าห๎วย
   ไผํงาม ล าห๎วยปักสี ล าห๎วยหินดาด ล าห๎วยเมืองล าห๎วยหมีและล าห๎วยไม๎ปอ ซึ่งล าห๎วย 
   ดังกลําว เปรียบเสมือนเส๎นเลือดใหญํของชาวต าบลกุดชุมแสง สํวนทางทิศตะวันออกของ
   ต าบลเป็นพื้นที่ปุาอุทยานแหํงชาติภูแลนคา และยังมีสัตว์ปุาที่ หลงเหลือให๎เห็น คือ กระตําย 
   อีเห็น กระรอก กระแต ฯลฯ 
           1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
    ลักษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร๎อนและ 
   แห๎งแล๎ง แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรือ
   อาจมีลูกเห็บตก กํอให๎เกิดความเสียหายแกํประชาชนทุกปี เรียกวํา “พายุฤดูร๎อน” อากาศ
   ร๎อน จะมีอุณหภูมิระหวําง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร๎อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศา
   เซลเซียส ขึ้นไป 
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม แตํอาจ
   เกิด“ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1–2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝน
   น๎อยนานนับเดือนแตํในเขตพ้ืนที่ต าบลไมํเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  
   900 มิลลิเมตร   
   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคม 
   นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํ 
   แนํนอน อาจเริ่มมีอากาศ เย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  
   ประมาณ 15 องศาเซลเซียส    
   1.4 ลักษณะของดิน   

   ลักษณะดินในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงมีความหลากหลายมากถึง 10 กลุํมดิน ซึ่ง
   เหมาะกับการปลูกพืชที่แตกตํางกันไป โดยสามารถแบํงตามลักษณะดิน  

   2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
        2.1 เขตการปกครอง 

   องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง มีจ านวนหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ
   หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 18 หมูํบ๎าน  
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   2.2 การเลือกตั้ง   
    องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง มีหมูํบ๎าน 18 หมูํบ๎าน แบํงเขตการเลือกตั้ง 
   19 เขตเลือกตั้ง คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
    1. นายสุรัตน์   จันทราศรี นายกองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
    2. นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
    3. นายประวิทย์ จันทร์ขามปูอม รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
   3.  ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 



    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   4. สภาพทางสังคม  
    4.1 การศึกษา  
     สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
   กุดชุมแสง จ านวน 8 แหํง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 แหํง  
   4.2 สาธารณสุข 
     1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แหํง คือ โรงพยาบาลสํงเสริม 
   สุขภาพต าบลกุดชุมแสง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเหมือดแอํ   
     2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง  
   จ านวน 1 แหํง 
               3. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมูํบ๎าน จ านวน  240  คน 
   4.3 อาชญากรรม 
    อาชญากรรม เป็นปัญหาส าคัญที่คุกคามความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยตํอ
   สังคม ท าลายชีวิตและทรัพย์สิน การขยายตัวของชุมชนและความหนาแนํนของประชากรที่
   เพ่ิมข้ึนในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง ก็น ามาซึ่งปัญหาสังคมในรูปแบบตํางๆ ซึ่งปัญหาที่ 
   ชัดเจนได๎แกํ ท าร๎ายรํางกาย ลักทรัพย์ เป็นต๎น ปัญหาเหลํานี้ได๎รับการดูแลแก๎ไขปัญหาจาก
   ภาครัฐโดยที่องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ประสานกับ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ 
   หนองบัวแดง ได๎จัดเจ๎าหน๎าที่สายตรวจประจ าต าบลจ านวน 1 ชุด เพ่ือตรวจตราและ 
   สังเกตการณ์ เพ่ือสังเกตการณ์ในการเอาผิดผู๎กระท าความผิด โดยบูรณาการรํวมกับฝุาย 
   ปกครองของแตํละหมูํบ๎าน  
   4.4 ยาเสพติด 
    ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งในอีกหลายๆ ปัญหาที่กํอความวุํนวายตํอสังคม  
   กํอให๎เกิดอาชญากรรมได๎หลายรูปแบบ องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎รณรงค์และ
   ปูองกันปราบปรามอยํางใกล๎ชิด ซึ่งได๎จัดท าโครงการเพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาลและ 
   นโยบายขององค์กรเอง ได๎แกํ โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โครงการคําย  
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   พัฒนาผู๎น าเยาวชนและหํางไกลยาเสพติด โครงการบูรณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา 
   เสพติดรํวมกับ ศป.ปส.อ.หนองบัวแดง เป็นต๎น   
   4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
    องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
    1. ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
    2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    3. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
    4. โครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง    
    5. โครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎  ผู๎สูงอายุ    

  

   5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    สภาพถนนในปัจจุบัน มีถนนเชื่อมระหวํางต าบล ถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน ถนน
   เชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน ถนนเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร ถนนเชื่อมระหวํางต าบล ท าให๎การเดินทาง



   สัญจรไป-มา และการขนสํงผลิตผลทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว ปัญหา คือ มีถนนบาง
   สายบางแหํงที่ผิวจราจรช ารุดท าให๎เกิดปัญหาในการใช๎ถนนที่ไมํสะดวกและไมํปลอดภัย 
การ   แก้ปัญหา คือ อบต. มีโครงการที่จะด าเนินการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม และบ ารุงรักษา 
   เพ่ือแก๎ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุตํางๆ มีเส๎นทางเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน ต าบล  
   ประกอบด๎วย 
    (1) ถนนสายบ๎านนาคานหัก – บ๎านาสีดา ต าบลบ๎านเดื่อ เป็นถนนลาดยาง  
   เป็นเส๎นทางเชื่อมกับเทศบาลต าบล บ๎านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
    (2) ถนนสายหนองบัวแดง-ชัยภูมิ  เป็นถนนลาดยาง เป็นเส๎นทางหลัก  
   เชื่อมระหวํางต าบลหนองบัวแดง ต าบลห๎วยต๎อนและอ าเภอเมืองชัยภูมิ เส๎นทางนี้ 
   ผํานเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง คือ ชุมชนนาคานหัก  ทั้ง 5 หมูํบ๎าน  
    (3) ถนนสายหนองบัวแดง –ภักดีชุมพล  เป็นถนนลาดยาง เป็นเส๎นทาง 
   เชื่อมระหวํางต าบลหนองบัวแดง ต าบลกุดชุมแสง ต าบลคูเมือง ต าบลทําใหญํ   
   ต าบลถ้ าวัวแดง และอ าเภอภักดีชุมพล เส๎นทางนี้ผํานเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง คือ  
   บ๎านหนองหอย หมูํที่ 4 , บ๎านหนองหอยเหนือ หมูํที่ 10 , บ๎านหนองแก หมูํที่ 5  
    (4) ถนนสายโชคอ านวย – บ๎านโนนงิ้ว  เป็นถนนลูกรัง เป็นเส๎นทางเชื่อม 
   กับต าบลคูเมือง 
     (5) ถนนสายโชคอ านวย – ห๎วยมํวง เป็นถนนลูกรัง เป็นเส๎นทางเชื่อมกับ  
   ต าบลหนองแวง 
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    (6) ถนนสายนองลุมพุก –  ห๎วยมํวง เป็นถนนลูกรัง เป็นเส๎นทางเชื่อมกับ 
   ต าบลหนองแวง   
    (7) ถนนสายกุดชุมแสง – หนองไฮใต๎เป็นถนนลาดยาง เป็นเส๎นทางเชื่อม 
   กับเทศบาลต าบลหลวงศิริ  
    (8) ถนนสายนาชุมแสง – เหมือดแอํ เป็นถนน ลาดยาง เป็นเส๎นทางเชื่อม 
   กับต าบลคูเมือง 
    (9) ถนนสายกุดชุมแสง – ลาดวังมํวง เป็นถนน สคล. และลาดยาง เป็น 
   เส๎นทางเชื่อมกับต าบลหนองบัวแดง 
    5.2  การไฟฟ้า 
    การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน จ านวน 4 ,525ครัวเรือน คิด
เป็น   อัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีไฟฟูาสาธารณะจ านวน 436 จุด  ครอบคลุมถนน 64 สาย  
   ปัญหา คือ ไฟฟูาสํองสวํางตามถนนหรือท่ีสาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุม 
   พ้ืนที่ได๎ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยัง ไมํเป็นที ่
   สาธารณะ จึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก้ปัญหา คือ ประสานความ
   รํวมมือกัน ในหลายๆ ภาคสํวน เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจแกํประชาชนในพื้นที่   
    5.3  การประปา 
    การประปา มีประปาประจ าหมูํบ๎าน 18 หมูํบ๎าน สามารถให๎บริการได๎ ครอบคลุม
   ทุกหลังคาเรือน จ านวน 4,525 ครัวเรือน คิดเป็นอัตรา 100 เปอร์เซ็นต ์โดยมีประปา 
   หมูํบ๎าน จ านวน 60 จุด และมีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี ปัญหา คือ ประปาใน



   เขตพ้ืนที่ยังไมํสามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับดื่มได๎ ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากใน 
   การด าเนินการ ปัจจุบันยังมีโรงกลั่นน้ าดื่มที่ทาง อบต. สร๎างไว๎ส าหรับบริการประชาชน  
   ประชาชนสามารถน าภาชนะมากรอกไปดื่มได๎การแก้ปัญหา คือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ 
   แก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการตํางๆ ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎นั้น  
   อบต. ก็ได๎น าบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป เมื่อม ี
   งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได๎ตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตํอความ
   ต๎องการของประชาชนตํอไป 

 

    5.4 โทรศัพท์ 
    การสื่อสารในยุคปัจจุบันได๎รับการพัฒนาอยํางมาก “โทรศัพท์มือถือ”เป็นสื่อและ
   เทคโนโลยีที่เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โทรศัพท์มือถือชํวย 
   ประหยัดเวลาและเชื่อมโยงระหวํางกิจกรรมตํางๆ อยํางรวดเร็วซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดียิ่ง 
   ส าหรับการติดตํอประสานงาน การท าธุรกิจหรือใช๎ในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ในเขตพ้ืนที่
   ต าบลกุดชุมแสง มีเครือขํายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได๎แกํ  AIS , D-TAC , TRUE  
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    5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics)หรือการขนส่ง  
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงไม่มีบริการด้านไปรษณีย์หรือการ สื่อสาร  
   และการขนส่ง                      
   6.  ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร   
    ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง  รายได๎สํวนใหญํขึ้นอยูํกับการเกษตรมาก 
   ที่สุด คือประมาณร๎อยละ 90  เชํน  ท านา  ปลูกพืชไรํ  พืชสวน  เป็นต๎น 
    -  การท านา  ได๎แกํ  การปลูกข๎าวนาปี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและปลูกข๎าวเป็น
   จ านวนมาก  มีการปลูกไว๎รับประทานและขายเป็นสํวนใหญํ 
    -  การปลูกพืชไรํ  ได๎แกํ  อ๎อย   มันส าปะหลัง ข๎าวโพด  แตงไทย  พริก  ถั่วลิสง  
   เป็นการปลูกเพ่ือจ าหนํายและบริโภคในครัวเรือน 
    -  การปลูกพืชสวน  ได๎แกํ  พริก หอม  ผักชนิดตําง ๆ  ถั่วฝักยาว  มะเขือ  อ่ืน ๆ  
   ซึ่งปลูกไว๎รับประทานในครัวเรือนและจ าหนํายเป็นบางสํวน 
    -  การปลูกพืชไม๎ดอกไม๎ประดับ  เชํน  ดาวเรือง 
    -  การปลูกพืชไม๎ยืนต๎น  ไม๎ผล  และสวนปุา  ได๎แกํ  มะมํวง  มะขาม  กล๎วย   
   มะพร๎าว  เป็นการปลูกไว๎รับประทานในครัวเรือนและจ าหนํายเป็นบางสํวน  
    6.2 การประมง   
   เป็นการเลี้ยงในลักษณะแตํละครัวเรือน ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
   และขายเพิ่มรายได๎ในครัวเรือน ได๎แกํ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต๎น  
    6.3 การปศุสัตว ์  
    สํวนใหญํเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและขายเพ่ิม
   รายได๎ในครัวเรือน ได๎แกํ เลี้ยงไกํ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกร โค  
   ปศุสัตว์ในพ้ืนที่มใีนพ้ืนที่ ได๎แกํ ฟาร์มเลี้ยงไกํ จ านวน 1 แหํง 
    6.4 การบริการ   



   ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีสถานประกอบการด๎านการบริการ  
    6.5 การท่องเที่ยว   
    ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีสถานที่ทํองเที่ยวส าคัญ  
    1) ผาเกิ้ง  ซึ่งอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ ภูแลนคาและอยูํในพ้ืนที่วัดชัยภูมิพิทักษ์
   (ผาเกิ้ง) ซึ่งติดกับถนนใหญํสายหนองบัวแดง ไปตัวจังหวัดชัยภูมิซึ่งบริเวณดังกลําวจะเป็น
   จุดชมวิวที่สวยงานมากและสามารถมองเห็นพื้นที่ของอ าเภอหนองบัวแดงเกือบทั้งหมด 
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    2) พิพิธภัณฑ์ผ๎าโบราณต านานเมืองเจ๎าพํอพญาแลแหํงนี้ ตั้งอยูํภายในบริเวณ ศูนย์
   สํงเสริมศิลปาชีพ ทุํงกะมัง บ๎านหนองหอย ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด 
   ชัยภูมิ ซึ่งเป็นแหลํงรวบรวมลายผ๎าไหม  ผ๎ามัดหมี่ ลายโบราณ ที่หาชมได๎ยาก และมีความ
   เป็นมาของผ๎าแตํละชิ้น อีกท้ัง ยังเป็นแหลํงถํายทอดงานหัตถศิลป์สูํคนรุํนใหมํได๎ศึกษา 
   เรียนรู๎ และสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจน สถานที่แหํงนี้จะเป็นแหลํงทํองเที่ยวแหํง
   ใหมํที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิตํอไป  
    6.6 อุตสาหกรรม   
    ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีอุตสาหกรรม จ านวน 7 แหํง ดังนี้  
    1) โรงงานน้ าแข็ง จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 
    2) โรงงานผลิตน้ าดื่ม จ านวน 3 แหํง คือ ตั้งอยูํที่ 1) บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 2) บ๎าน
   หนองแก หมูํที่ 5 และ บ๎านนาอุดม หมูํที่ 12 
    3) โรงงานผลิตเสาปูน จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านหนองแก หมูํ 5 
    4) โกดังข๎าวเปลือก จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านหนองหอย หมูํ 4 
    5) สถานีขนถํายอ๎อย จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านหนองหอยเหนือ หมูํ 10 
    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
     ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงมีสถานประกอบการด๎านการพาณิชย์  
   กลุํมอาชีพ อบต.กุดชุมแสง ได๎สํงเสริมกลุํมอาชีพ ได๎แกํ กลุํม ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  กลุํมทอ
   ผ๎า กลุํมทอเสื่อกก กลุํมแปรรูปขยะรีไซเคิล กลุํมเพาะเห็ด กลุํมเกษตรกรท านากุดชุมแสง 
   กลุํมเลี้ยงโค และกลุํมปลูกแตงไทย ที่ใหญํที่สุดในอ าเภอหนองบัวแดง ซึ่งแตงไทยที่ปลูก จะ
   มีสีสวย ผลใหญํ และรสชาติดีกวําที่อ่ืน 
    6.8 แรงงาน  
    แรงงานสํวนใหญํในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง จะอยูํในภาคเกษตรกรรม 
   และรับจ๎างทั่วไป 
   7.  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
    7.1 การนับถือศาสนา 
    ในเขตพ้ืนที่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอ่ืน ๆ ก็มีบ้างแต่จ านวนไม่
   มากนัก  ส าหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังคงมีอยู่  และมีอิทธิพลทางจิตใจของ
   ประชาชนในพื้นท่ี เช่น งานบุญผะเหวด งานบุญเดือนหก งานวันเข๎าพรรษา งานบุญกระธูป 
   เป็นต๎น ศาสนสถานในต าบลกุดชุมแสง มีจ านวนทั้งสิ้น 15 แหํง  แยกเป็นวัด 12 แหํง 
ส านัก   สงฆ์ 3 แหํง  
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    7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
    ศิลปวัฒณธรรม จารีตประเพณี ที่ส าคัญของท๎องถิ่นท่ีประชาชนปฏิบัติสืบ 
   ทอดกันมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ได๎แกํ 
    - ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือนมกราคม 
    - ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือนมีนาคม 
    - ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือนเมษายน 
    - ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน  ประมาณเดือนพฤษภาคม 
    - ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
    - ประเพณีถวายเทียนเข๎าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
    - ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา  ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
    - ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
    7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลกุดชุมแสง ได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
   ส าคัญๆ ได๎แกํ วิธีการท าเครื่องจักสานใช๎ส าหรับในครัวเรือน การเลี้ยงไหม การทอผ๎าไหม 
   การทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ประชาชนสํวนใหญํมากกวําร๎อยละ 
   95 พูดภาษาท๎องถิ่น คือ ภาษาอีสาน    
    7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง ได๎ผลิตของใช๎พื้นเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและ
   จ าหนํวยเพื่อเป็นรายได๎เสริมในครัวเรือน ได๎แกํ เสื่อที่ทอจากต๎นกก ผ๎าที่ทอจากผ๎าฝูายและ
   ผ๎าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม๎ไผํ เชํน กระติบข๎าวเหนียว และแตงไทย เป็นต๎น   
    8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
    8.1 น้ า  
    ที่ใช๎ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากล าห๎วยตํางและน้ า
   ใต๎ดิน ซึ่งจะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อยไมํ 
   สามารถน าขึ้นมาใช๎ให๎พอเพียงได๎ลักษณะแหลํงน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงเป็นแหลํงน้ า
   ธรรมชาติและแหลํงน้ าที่สร๎างขึ้นประกอบด๎วย  
    8.2 ป่าไม้   
    ลักษณะพ้ืนที่ปุาเป็นภูเขา และเป็นที่ราบสูง ประกอบด๎วยเทือกเขาส าคัญ คือ 
   เทือกเขาภูแลนคา สํวนใหญํเป็นปุาละเมาะ ปุาไม๎เบญจพรรณ ปุาที่ราบเชิงเขา มีหินโผลํ 
   ขึ้นมาในชั้นของดิน เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดินจากการกัดเซาะของน้ า ไมํเหมาะท า
   การเกษตร สํวนมากจะเป็นทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ปุาสงวน จ านวน12,062.37 ไรํ  
   และพ้ืนที่ปุารกร๎าง จ านวน 654.54 ไรํ 
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    8.3 ภูเขา   
    ลักษณะพ้ืนที่ภูเขาสลับซับซ๎อน และเป็นที่ราบสูง  
    8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - พ้ืนที่ปุาภูแลนคาก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ แตํบางพ้ืนที่ถูกบุกรุกท าลายปุา 
    - ล าห๎วยเดื่อ ซึ่งเป็นล าน้ าสายส าคัญ และแหลํงน้ าธรรมชาติอ่ืน มีการปลํอยน้ าเสีย
   จากครัวเรือน และการท าเกษตร ลงสูํแหลํงน้ า โดยไมํมีการบ าบัดน้ าเสียให๎ถูกวิธี ซึ่งอาจ 
   กํอให๎เกิดปัญหาน้ าเสียและท าให๎สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษได๎ 
   ส่วนที่  2 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1  แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580) มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  
   ได๎แก ํ  
    1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหํงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี 
   ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
    1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ทั้งหมด 10 
   ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1.3.2  แผนพัฒนากลุํมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
   บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2564 ทั้งหมด  
   ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ทั้งหมด ..  
   ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1)  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
     2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑไ์หม  
    3)  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
    1)  การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 
    2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
    3)  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด๎านการเกษตรและปศุสตัว์  
    4)  การพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว  
    5)  การสํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎พลังงานอยํางมีคุณคํา 
    6)  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร๎อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลาง
   ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูํประเทศในประชาคมอาเซียน 
    7)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมแบบมีสํวนรํวมและยั่งยืน  
    8)  การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี มีประสทิธิภาพ 
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   2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
   2.1  วิสัยทัศน์ 
    “องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงนําอยูํ ด๎วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน มี
   ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข” 
   2.2  ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  



    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสรมิคุณภาพชีวิต  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการจดัระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบ
      เรียบร๎อย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ 
      การทํองเที่ยว  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนา ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ ์  
      ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล๎อม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด๎านศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญาทอ๎งถ่ิน
      และรัฐพิธี  
    ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด๎านอื่นๆ 
   2.3  เป้าประสงค ์
               1. ชุมชนมีเส๎นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพื่อการสญัจรและขนถํายสินค๎า
   ภาคเกษตรออกสูํตลาดเพิ่มมากขึ้น 
    2. ประชาชนได๎รับบริการดา๎นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยํางครอบคลุมและทั่วถึง  
    3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข๎าถึงและได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
    4. อัตราการเจ็บปุวยของประชาชนในเขตพื้นที่ลดลง 
    5. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพิ่ม
   มากขึ้น 
    6. ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มข้ึน 
    7. สินคา๎ทางการเกษตรมีผลผลติตํอไรํสูงขึ้น  
    8. ในพื้นที่มีแหลํงผลติสินคา๎อุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 
    9. รายไดท๎ี่เกิดจากการจ าหนาํยสินค๎าหรือผลผลิตในเขตพื้นที่เพิม่ขึ้น 
    10. มีพื้นทีปุ่าไม๎ที่เป็นปุาต๎นน้ าเพิ่มขึ้น 
    11. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
    12. ปริมาณขยะมลูฝอยในเขตพื้นที่ลดลง 
    13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสขุ 
    14. ประชาชนได๎รบัการสํงเสริมและสนบัสนุนจากทุกภาคสํวนอยํางครอบคลุมและทั่วถึง 
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   2.4  ตัวชี้วัด 
    1. ในเขตพื้นที่ต าบลมีโครงสร๎างพื้นฐานให๎ประชาชนได๎ใช๎บริการร๎อยละ 60   
    2. ร๎อยละของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
    3. ร๎อยละของประชาชนมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทัว่ถึง 
    4. ร๎อยละของจ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ด๎านศิลป วฒันธรรม  
   ประเพณี และภูมิปญัญาท๎องถิน่ และการกีฬา  
    5. ร๎อยละของประชาชนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
   เป็นธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได ๎ 
    6. จ านวนบุคลากรของหนํวยงานที่ได๎รบัการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎ในการปฏิบตัิหน๎าที่ 
    7. ร๎อยละของจ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ด๎านการพัฒนาฝึกอบรม 
   สํงเสริมอาชีพ 
    8. จ านวนพืน้ที่สาธารณะทีไ่ด๎รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 



    9. จ านวนคร้ังของสาธารณภัยทีเ่กิดขึ้นภายในเขตพื้นที่ 
   2.5  ค่าเป้าหมาย 
    1. การบริการโครงสรา๎งพื้นฐาน ประชาชนได๎รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
    2. การตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาเลําเรียน น าสูํการพฒันาคุณภาพชวีิต   
    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํดี กินดี ครอบครัวอบอุํน มีความสามัคคี สังคมสงบสุข  
    4. ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลคําของ
   สินค๎า สามารถขยายการตลาดได๎ 
    5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการรํวมกันทุกภาคสํวน 
    6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอดุมสมบูรณ์ มลภาวะสิง่แวดล๎อมไมํเป็นพิษ หมํูบ๎านนาํ
   อยูํ นํามอง   
   2.6  กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    1. พัฒนาด๎านกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า  
   รางระบาย 
    2. พัฒนาด๎านกํอสร๎าง ซํอมแซม และขยายเขตระบบประปา 
    3. การพัฒนาด๎านการขยายเขตไฟฟูา ติดตั้ง ซํอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษา 
    2. พัฒนาด๎านสํงเสริมสาธารณสุข 
    3. พัฒนาด๎านสํงเสริมสวัสดิการของชุมชน 
    4. พัฒนาด๎านสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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    กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา 
         ความสงบเรียบร้อย 
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวัง บ าบัดรักษา กลุํมเสี่ยงติดยาเสพติด 
   และรักษาสภาพชุมชนให๎เข็มแข็ง 
    2. แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหา
   ด๎านอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
    1. พัฒนาด๎านการจัดหาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
    2. พัฒนาด๎านการสํงเสริมการลงทุนให๎กับกลุํมอาชีพและประชาชน 
    3. พัฒนาด๎านการจัดให๎มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมและพัฒนา
   ด๎านแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
          สิ่งแวดล้อม  
  1. พัฒนาด๎านสร๎างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    2. พัฒนาด๎านการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    3. พัฒนาด๎านสํงเสริมการปลูกปุาชุมชน 



    4. พัฒนาด๎านการปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมพัฒนาด๎านแหลํง 
   ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  และรัฐพิธี 
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
    2. พัฒนาการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆเพื่อสํงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 
    กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาด้านอ่ืนๆ  
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด 
    2. พัฒนาด๎านการเมือง การปกครอง 
    3. พัฒนาด๎านสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือเคร่ืองใช๎ และสถานที่ 
   ปฏิบัติงาน 
    4. พัฒนาด๎านสํงเสริมระบบการบริการประชาชน 
    5. พัฒนาด๎านภารกิจถํายโอน 
   2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    (1)  การพัฒนาชุมชนให๎นาํอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสรา๎ง
   พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกจิ  
    (2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
    (3)  สํงเสริมและพฒันาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
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    (4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยนื 
    (5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวํนรํวมจากทุกภาคสํวน 
   2.8  แผนงาน 
    (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
    (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    (3)  แผนงานการศึกษา 
    (4)  แผนงานสาธารณสุข 
    (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
    (6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
    (7)  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
    (8)  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ 
    (9)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    (10) แผนงานการเกษตร 
    (11) แผนงานงบกลาง 
   2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในการจัดท าแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
   กุดชุมแสง   มีความสอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนา 
   เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

   

   3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - จุดแข็ง  (S : Strength-s)   



    - จุดอํอน  (W : Weakness)  
    - โอกาส  (O : Opportunity)   
    - อุปสรรค  (T : Threat)   
   3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ค าถามที่ได๎รบัความสนใจจากสาธารณชนในชํวงนี้คือ หลังวิกฤติโควิด 19 เศรษฐกิจไทย
   จะฟื้นตัวแบบไหนแม๎ค าตอบจะยังมีความไมํแนํนอนสูง แตํเราอาจประเมินได๎วาํ การฟื้นตัวจะ 
   ขึ้นกับความสามารถในการปรับตัวของประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ ให๎เข๎ากับฐานวิถชีีวิตใหมํและ
   การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างเศรษฐกิจโลกที่กลาํวไปแล๎วกํอนหน๎าเปน็ส าคัญ ถ๎าเราปรับตวัเข๎ากับ
   โครงสร๎างใหมํได๎เร็ว เศรษฐกิจไทยคาดวําจะฟืน้ตัวแบบ “เครื่องหมายถูก” คือ เศรษฐกิจไถลลง
   เร็ว แล๎วคํอย ๆ ฟื้นตัวอยํางชา๎ ๆ ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยส าคัญที่จะ
   สํงผลตํอการฟืน้ตัว คือ การควบคุมการแพรํระบาด การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปรับตัวของ
   ธุรกิจและแรงงาน และมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจบาซูก๎าการคลังของภาครัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ WHO 
   ให๎ความเห็นวํา โควิด 19 อาจกลายเปน็โรคประจ าถิ่น (endemic) ที่จะอยูํกับเราไปตลอด 
   เชํนเดียวกับไข๎เลือดออก และประชาคมโลกต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูกํับโรคนี้ โดยรปูแบบการใช ๎
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   ชีวิตประจ าวนับางอยํางจะเปลี่ยนไป เพราะมาตรการเว๎นระยะหํางทางสังคม (social  
   distancing) ท าให๎เกิดฐานวิถีชวีิตใหมํ อาทิ การสาธารณสุขจะเป็นวาระส าคัญของโลก  
   โดยเฉพาะความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการแพทย์ การจัดระเบียบโลกใหมํที่จะมีการพึ่งพา
   ภายในภูมิภาคมากข้ึน (regionalization) และบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาเร็วขึ้นพร๎อมกับ
   วิถีชีวิตที่ยืดหยุํนมากข้ึน  
    วิกฤติครั้งนี้ให๎บทเรียนส าคัญกับเราวํา การใช๎มาตรการล็อกดาวน์มีต๎นทุนที่สูงเพื่อแลก
   กับชีวิตและสุขภาพของประชาชน และได๎เรียนรู๎วําปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไมํใชํ
   เป็นเร่ืองแยกสํวนกัน รวมทั้งเราได๎เห็นทรัพยากรส าคัญของชาติคือ พลังความรํวมมือกันอยําง 
   เข๎มแข็งจากทุกภาคสํวน ในระยะข๎างหน๎า เราควรใช๎พลังนี้ตํอยอดตํอไปเพื่อพลิกวิกฤตินี้ให๎เป็น
   โอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกิจขนานใหญํ (Great Reset) โดยผสมผสานกับแนวคิดข๎อเสนอของ 
   Klaus Schwab ผู๎กํอตั้ง World Economic Forum ดังนี้ 
    1. การชํวยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคูํไปกับการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจระยะ
   ยาว ภาครัฐควรใช๎เงินงบประมาณขนาดใหญํนี้เยียวยาผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อนให๎กระจายไปให๎
   ตรงกลุํมเปูาหมาย รวมทั้งน าเงินทุํมลงทุนเพื่อให๎เกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหมํของประเทศเพื่อ
   แก๎ปัญหาโครงสร๎างเศรษฐกิจไปพร๎อมกัน เชํน การลงทุนด๎านสาธารณสุข การพัฒนาแหลํง 
   ทํองเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน การพัฒนาโครงการภายใต๎แผนบริหารจัดการน้ า 20 ปี (ปี 2561–
   2580)  ให๎เกิดขึ้นจริงเพื่อแก๎ปัญหาภัยแล๎งและน้ าทํวมที่มักสร๎างความเสียหายแกํเกษตรกร การพัฒนา
   เมืองสีเขียว การสร๎างระบบนิเวศ การพัฒนาทักษะแรงงานและสร๎างอาชีพ โดยเฉพาะแกํแรงงาน
   ที่ย๎ายกลับท๎องถิ่นและแรงงานที่ตกงานในเมืองใหญํ ชํวยให๎เกิดการจ๎างงานและสามารถชดเชย
   ผลกระทบจากวิกฤติได๎อีกทางหนึ่ง 
    2. การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจที่เอื้อตํอการเติบโตอยํางยั่งยืน โดยการสร๎างระบบ
   ตลาดแขํงขันที่เปิดกว๎างและเป็นธรรม การแขํงขันเสรีที่สร๎างแรงจูงใจให๎แรงงานพัฒนาตนเอง 
   และสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ประกอบการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให๎แขํงได๎ในตลาดโลก การ 
   ปฏิรูปนโยบายสาธารณะที่มีเปูาหมายสูงสุดเพื่อแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ า อาทิ การเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พร๎อมทั้งทบทวนการลดหยํอนที่เอื้อประโยชน์ตํอผู๎มีรายได๎สูง หรือ
   วิสาหกิจที่มีศักยภาพในการแขํงขัน และการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุมแรงงาน 
   นอกระบบ หรือแรงงานที่ท างานรูปแบบใหมํ ๆ และการขยายอายุแรงงานในระบบ 



    3. การติดอาวุธเคร่ืองมือด๎านเทคโนโลยีสนับสนุน Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการ 
   เติบโตและก๎าวให๎ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งด๎านการสาธารณสุข เชํน การแพทย์ทางไกล  
   การศึกษา เชํน การเรียนการสอนออนไลน์ การขนสํง เชํน บริการดิลิเวอรี และการท างานจากที่
   บ๎าน เพื่อใช๎วิกฤตินี้ให๎เป็นโอกาสเพื่อก๎าวกระโดดความรู๎และทักษะทางเทคโนโลยีแกํประชาชน
   ทั่วไป และเพื่อพัฒนาประเทศไปสูํการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลให๎ได๎ 
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    4. การสร๎างความตระหนักรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชนในการเรํงพัฒนา 
   ทักษะ นอกเหนือจากประชาชนต๎องชํวยกันรักษาสุขอนามัยเพื่อปูองกันการระบาดรอบสอง และ
   ยืดหยุํนในการปรับตัวให๎เข๎ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต๎ฐานวิถีชีวิตใหมํโดยเร็วแล๎ว ภาค 
   ประชาชนต๎องเรํงพัฒนาศักยภาพตนเองให๎เป็น “แรงงานแหํงอนาคตในศตวรรษที่ 21” ในยุคที่
   คนต๎องท างานรํวมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากข้ึนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ แรงงานจึงต๎องมีความ
   ยืดหยุํนพร๎อมเรียนรู๎ตลอดเวลา (lifelong learning) โดยเฉพาะในสาขาที่จ าเป็นตํออาชีพใน 
   อนาคต เชํน ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี ความรู๎ด๎านการตลาดโดยเฉพาะออนไลน์ ภาษาตํางประเทศ 
   รวมถึงทักษะการเป็นผู๎ประกอบการ (entrepreneurship) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ๎างงานและเพิ่ม
   รายได๎ จากสถานการณ์การเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ท าให๎
   ท๎องถิ่นต๎องคิดวางแผนการบริหารความเสี่ยงการเตรียมรับมือจนกวําการระบาดจะหมดไปหรือ
   ทุเลาลงในโครงการตํางๆ ของทางภาครัฐที่ได๎รับผลกระทบ หยุดชงักไปนั้น ต๎องเรํงฟื้นฟูใน 
   หลาย ๆ ด๎านตํอไป 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๑) 
     ๑.๑  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑) 

แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

1.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 3,050,000 3 3,050,000 3 3,050,000 3 3,050,000 3 3,050,000 15 15,250,000 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 10,000,000 

รวม 4 5,050,000 4 5,050,000 4 5,050,000 4 5,050,000 4 5,050,000 20 25,250,000 
2.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต             

2.1 แผนงานการศึกษา 9 9,959,000 9 9959,000 8 10,393,000 9 10,608,000 8 10,393,000 43 51,512,000 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 15 1,520,000 15 1,520,000 13 1,630,000 14 1,650,000 13 1,630,000 70 7,950,000 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

2.4 แผนงานเคหะและชมุชน 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 10 1,750,000 

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 6 450,000 5 450,000 5 450,000 5 450,000 5 450,000 26 2,2300,000 

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 315,000 5 315,000 5 315,000 5 315,000 5 315,000 25 1,575,000 

รวม 38 12,744,000 37 12,694,000 34 13,238,000 36 13,473,000 34 13,238,000 179 65,587,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย           

 
 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 35 2,950,000 

รวม 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 35 2,950,000 
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แผนงาน 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การสง่เสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเทีย่ว 

            

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

4.2 แผนงานการเกษตร 3 250,000 3 230,000 1 30,000 2 130,000 2 130,000 11 770,000 

                                        รวม 4 280,000 4 260,000 2 60,000 3 160,000 3 160,000 16 920,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

5.1 แผนงานการเกษตร 4 220,000 4 220,000 5 240,000 4 220,000 4 220,000 21 1,120,000 

                                        รวม 4 220,000 4 220,000 5 240,000 4 220,000 4 220,000 21 1,120,000 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี 

            

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 10 1,300,000 
6.2 แผนงานสาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
6 530,000 6 530,000 4 470,000 4 470,000 5 490,000 25 2490,000 

                                         รวม 8 790,000 8 790,000 6 730,000 6 730,000 7 750,000 35 3,790,000 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ             

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 1,040,000 13 1,010,000 13 810,000 12 740,000 13 810,000 64 4,410,000 

รวม 13 1,040,000 13 1,010,000 13 810,000 12 740,000 13 810,000 64 4,410,000 

รวมทั้งสิ้น ๗8 20,714,๖๐๐ 77 20,61๔,00๐ 71 20,718,0๐๐ 72 20,963,0๐๐ ๗2 21,018,0๐๐ ๓70 104,027,000 
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1.2  บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ (แบบ ผ. ๐2/2) 



 

แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

1.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน             
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 16,339,000 6 19,541,500 7 22,044,000 5 12,199,000 4 6,286,500 31 76,410,000 

1.2 แผนงานการเกษตร 6 6,938,000 
          

รวม 15 23,277,000 6 19,541,500 7 22,044,000 5 12,199,000 4 6,286,500 31 76,410,000 

 
1.3  บัญชีสรุปครุภัณฑ ์

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนส่ง 

จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง 3 ช้ัน 
ขนาด 1.5 นิ้ว*20 เมตรพร้อมส่ง จ านวน 
2ชุด 

20,000 - - 20,000 - 

ส านักปลดั 

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดซื้ อ ไฟกระพริ บ   (LED.)   พลั ง ง าน
แสงอาทิตย์  จ านวน 5 ช้ิน 

30,000 - - 30,000 - ส านักปลดั 

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุง จ านวน 1 
เครื่อง 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังสิ้น  3  รายการ 109,000 59,000 59,000 109,000 59,000  

แบบ ผ. 03 
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   ส่วนที่  4 
   การติดตามและประเมินผล 
   4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและ 
   หน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ 
   จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนา จังหวัด  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
   แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด 
   รายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
   สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด 
   รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร สํวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
   ท๎องถิ่นระดับจังหวัด ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต จังหวัด รํวมกันจัดท า  
   ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต 
   จังหวัด เพื่อให๎การจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไป
   ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท า แผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถ 
   บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนอง 
   ความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่น
   ได๎อยํางแท๎จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎ เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ 
   ประชาชนในท๎องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่นจึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การ 
   พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสูํการบูรณาการรํวมกันให๎เกิดความสอดคล๎อง
   กับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 
   4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต๎องมีการ ติดตามและ
   ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กร 
   ปกครอง สํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนของ 
   องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดย
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตาม
   เกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ ซึ่งเป็น สํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย 
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   ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎ งบประมาณรายจําย  
   รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/   ว 9414  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
   สํวนท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  



    -  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความ 
   สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
     2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
     3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
     4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
     5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 
       (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
       (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  5 คะแนน 
       (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ 
     ถูกต๎อง 5 คะแนน 
       (4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
       (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
     สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
       (6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
       (7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
       (8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง  
     มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
       (9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
        (10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
        (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 
     5 คะแนน 
        (12)  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
       คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อน
     การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 
      (80 คะแนน) 
    -  แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
   ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวน 
   ท๎องถิ่น 
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   4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
    -  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล๎อง
   แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
      2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
      3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
      4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
      5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 
        (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
        (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน 



        (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
             ถูกต๎อง  5 คะแนน 
        (4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
        (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา 
                  เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
        (6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
        (7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
        (8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง 
            มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
        (9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  
             คะแนน 
         (10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
         (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะ
                     ได๎รับ 5 คะแนน 
         (12)  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
         คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและ
       ขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อย
       ละ 80 (80 คะแนน) 
        -  แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
       ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
       ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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   4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    ตามที่องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
   ขึ้นมา เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงให๎บรรลุ 
   เปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน ใน
   การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
   2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข๎อ 28 และ ข๎อ 29 โดย 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงเป็น
   ผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องด าเนินการ
   ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการติดตาม
   และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา 
   ท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวัน  
   รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 
   สามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



   ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวํามีความส าคัญและจ าเป็นตํอการบริหารงานเป็น 
   อยํางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ 
   ผํานมา แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง วํามี 
   ความสอดคล๎องกับแผนงานที่ได๎วางเอาไว๎หรือไมํ รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน
   อยํางแท๎จริง องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี 
   ภาระหน๎าที่  ที่จะต๎องให๎การบริการแกํประชาชนชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการใน
   ด๎านตํางๆ และเพ่ือใช๎เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผํานมาอีกด๎วย 
   (1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    โดยใช๎รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได๎ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ  
   กราฟ ข๎อมูลตํางๆจาก 
    1. ใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
        (1) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators) 
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
    Model ของ Kaplan & Norton 
    (3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
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    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  
   System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  
   Problem Solving Method 
    (7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods) 
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
    (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบ 
   ตามข๎อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 
   2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงๆ คืออะไรคําใช๎จําย (Cost) เวลา  
       (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
   3. ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
   4. วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicators : KPIs) 
   5. ผลกระทบ (Impact) 
   (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
    โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
   แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
    พัฒนา 
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์
    แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  



    แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
   สํวนต าบลกุดชุมแสงโดยใช๎ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการ 
   ประเมินผลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือระบบ e-plan  
   (1.2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
    องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง 
   คุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า
   ให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงใน 
   ภาพรวม 
    โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
    แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
         สํวนต าบล 
    แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 
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   แบบแบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
   ประกอบไปด๎วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 แบบ 
   (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)    

    ซึ่งประโยชน์ที่ได๎รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม 
   มีดังตํอไปนี้ 
    1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวํา
   เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎หรือไมํ มีปัญหาอุปสรรคอยํางไร เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ
   ตัดสินใจของผู๎บริหารในการ ก าหนดทิศทางขององค์กร  
    2. การประเมินผล เป็นกระบวนการก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล
   และน าไปใช๎ ในการเก็บข๎อมูลที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ 
   เปูาหมาย เพ่ือน าผลที่ได๎ไปใช๎ในการแก๎ไข ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการ
   บริหารจัดการองค์กร  
    3. การประเมินผลชํวยชี้ให๎เห็นความส าคัญของแตํละโครงการตามล าดับกํอนหลัง 
   โดยสามารถจะทราบได๎วําโครงการใดมีความจ าเป็นเรํงดํวนกวํากัน ทั้งนี้เพ่ือชํวยแก๎ปัญหา
   ในการคัดเลือกโครงการ ตลอดจนชํวยลดความกดดันจากอ านาจทางการเมือง อัน 
   เนื่องมาจากโครงการมีจ านวนมากแตํเงินทุน สนับสนุนมีจ านวนจ ากัด ดังนั้น  การ 
   ประเมินผลโครงการตํางๆอยํางมีระบบและครบถ๎วนทุกข้ันตอน จะท าให๎ได๎ข๎อมูลเชิง 
   ประจักษ์ที่นําเชื่อถือ ซึ่งจะชํวยชี้แนะได๎วําโครงการใดควรจะได๎รับการพิจารณาให๎การ 
   สนับสนุนกํอน และโครงการใดควรให๎การสนับสนุนใน  ล าดับถัดไป  
    4. การประเมินผลชํวยให๎ได๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากผู๎รับบริการ ข๎อมูลประเภทนี้ท าให๎
   ทราบถึง ข๎อจ ากัดและปัญหาตํางๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจน
   เพ่ือกํอให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหวํางผู๎ให๎และผู๎รับบริการ 

 

   4.4   ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนท้องถิ่นในอนาคต 
   4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    1. เกิดการพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวน 
   ท๎องถิ่นต๎องผําน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ๎อน 



    2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุํงยาก 
   มากขึ้น  
    3. ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่
   ท าได๎ยาก และบางเรื่องอาจท าไมํได๎  
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    4. จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจ านวนมากเกินศักยภาพที่องคการ
   บริหารสวนต าบลกุดชุมแสง จะสามารถด าเนินการไดทุกโครงการ ท าใหรอยละของ 
   โครงการที่ท าไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 
    5. ประชาชนบางสวนยังไมใหความสนใจในการจัดท าแผนพัฒนา จะสังเกตไดจาก
   ในการประชุมประชาคมหมูบาน 
    4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    1. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
   กรอบ ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและให๎มีความสอดคล๎องกัน  
    2. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์ 
   ด๎านการคลัง  ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
    3. ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจํายให๎สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น  
    4. องค์การบริหารสํวนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสม
   กับ ภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และ
   การโอนตั้งจําย เป็นรายการใหมํ 
    (1)  ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 
    (2)  ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข๎อสังเกต   
   (2.2)  ข๎อเสนอแนะ   
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  

  

 ประธานสภา ฯ  -  มีสมาชิกสภาทํานใดจะอภิปราย 
   -  ไมํมี  

  -  ประเด็นการขอมติ  สมาชิกสภาทํานใดเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น     
   (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ      28   เสียง 
    -    ไมํเห็นชอบ     -   เสียง 
    -    งดออกเสียง    2  เสียง   
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไมํมี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได๎พิจารณาครบทุกวาระแล๎ว      
   ปิดประชุมเวลา 12.30  น. 
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            (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทรข์ามปูอม..........ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามปูอม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 

                  (ลงชื่อ).............พินิจ   สวสัดิ์ศรี..............ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)............มงคล  กู๎ภูเขียว.............ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู๎ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        

         (ลงชื่อ).............ส าเนียง  ขวัญมา.............ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                          

                                               (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท๎...............ผู๎รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท๎ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 



สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  4/2564 
วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท๎ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท๎  
2 นายปิ่นแก๎ว  แก๎วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก๎ว  แก๎วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามปูอม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามปูอม  
4 นายถนัด  สะท๎าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท๎าน  
5 นายส าเร็จ  แซํปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซํปึง  
6 นายสุนิกร  หมูํอ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมูํอ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น๎อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น๎อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค๎าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค๎าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู๎ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู๎ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุํงเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุํงเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก๎ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก๎ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมูํหมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมูํหมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ๎าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ๎าคา  



31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
3 นายประวิทย์ จันทร์ขามปูอม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์ จันทร์ขามปูอม  
4 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
5 นางสุภัทร  ประมูล ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
6 น.ส.สุรัมภา  แก๎วเบ๎า ผู๎อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก๎วเบ๎า  
7 น.ส.วชิญาดา  กระจํางศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจํางศรี  
8 นายชัย  ได๎พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย  ได๎พร  
9 นางอโณทัย  ปูอมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ปูอมปริยานนท์  
10 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
11 นายอพิเชษฐ์ ฦาชา ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 9 อพิเชษฐ์ ฦาชา  
12 นายสมัย  ยศรุํงเรือง ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 7 สมัย  ยศรุํงเรือง  
13 พระจีน  ทิพวัน พระอาจารย์ พระจีน  ทิพวัน  
14 นายประวัติ  บุญโพธิ์ มรรคทายก ประวัติ  บุญโพธิ์  
15 นายสมชาย  ทาภักดี ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 13 สมชาย  ทาภักดี  
16 นายอดุล  กองทองนอก ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 15 อดุล  กองทองนอก  
17 นายพุฒ  ผลชํวย ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 5 พุฒ  ผลชํวย  
18 นางจันศรี  ฦาชา ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 3 จันศรี  ฦาชา  
     

 
 
 

       
          /เมื่อถึงเวลา 09.30 น............ 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข๎าประชุม จ านวน  31  คน  จ านวน  18  คน  ครบองค์ประชุม   
   นายนิยม  หาญแท๎  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ได๎กลําวเปิดประชุม
   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด๎วยสภาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  ได๎ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ในวันที่   
   6 – 20  สิงหาคม  2564  ซึ่งอยูํในห๎วงการพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2565  จึงได๎เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่  3 ครั้งที่  4   
   ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
   

วันที่  19  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

          ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว    
 ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 



           3.1  เพื่อให๎สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน   
           วัดพนังศิลาอาสน์ หมูํที่ 10  บ๎านหนองหอยเหนือ 
                  3.2  เพื่อให๎สภาพิจารณาการจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
                     (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไมํมี  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564) 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว   
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ         3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน  วัดพนังศิลาอาสน์  
                หมู่ที่ 10  บ้านหนองหอยเหนือ   
   -  อ๎างถึงหนังสือ  หมูํ  10  บ๎านหนองหอยเหนือ  ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง   
   จ. ชัยภูมิ  วันที่  10  สิงหาคม  2564  และหนังสือรับที่  1555/2564  ลงวันที่   
   11  สิงหาคม  2564  องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง  นายกองค์การ  
   บริหารสํวนต าบล  เสนอเข๎าท่ีประชุมสภา  เห็นวํามีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต๎อง 
   ให๎สภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบ จึงบรรจุเข๎าระเบียบที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  กํอนสภาองค์การบริหาสํวนต าบลจะได๎  
   อภิปรายและลงมติเห็นชอบ  เชิญผู๎บริหารหรือตัวแทนที่ได๎รับมอบหมาย เสนอญัตติ 
   ได๎น าเสนอหลักการและเหตุผล   
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นายประวัติ  บุญโพธิ์ -  มัคนายก วัดพนังศิลาอาสน์ เนื่องด๎วยกระผมได๎รับมอบหมายให๎เป็น ตัวแทนหมูํบ๎าน   
   เรื่องรายงานขอใช๎ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร๎างวัดตามรายละเอียดดังนี้ 
    กระผมมัคนายกวัดพนังศิลาอาสน์ หมูํ  10 บ๎านหนองหอยเหนือ ต าบลกุดชุมแสง 
   อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได๎รับมอบหมายจากผู๎ใหญํบ๎าน เพ่ือขออนุญาตใช๎ที่ดิน
   ทางราชการ  เพ่ือสร๎างวัดซึ่งที่ดินอยูํในความดูแลของที่ดินอยูํในเขตที่ราชพัสดุ ตั้งอยูํ หมูํ 
   10 บ๎านหนองหอยเหนือ  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน  
   29 ไรํ 1 งาน 45.39 ตารางวา  เพ่ือการขออนุญาตให๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
ขั้นตอน   ของทางราชการ  กระผม จึงขอน าเสนอรายงานให๎สภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ทราบ  
   เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 

   1.  ไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนร าคาญแกํประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง 
       1.1  มลภาวะทางเสียง 
    -  วัดจะใช๎เครื่องกระจายเสียงเทําท่ีมีความจ าเป็นเทํานั้น  เชํนการ  
   ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจ าปี  หรือมีงานส าคัญ  ที่เป็น ประโยชน์ตํอประชาชน 
   เทํานั้นและจะใช๎ระดับเสียงตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือไมํให๎รบกวนประชาชนที่อยูํใกล๎เคียง 
       1.2  การก าจัดขยะ  มูลฝอย 



        -  วัดจัดให๎มีการก าจัดเศษอาหาร  โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห๎ง  ขยะที่ที่เป็น
   พลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกตํางหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลาย อยํางถูกวิธี   
   เพ่ือไมํให๎เป็นพิษ  หรือสํงกลิ่นรบกวนประชาชน 
       1.3  ความเป็นระเบียบของวัด 
    -  มีกฎ  ระเบียบ  ข๎อบังคับที่ชัดเจน  ติดประกาศไว๎ ให๎รับทราบทั่วกัน  ส าหรับ
   พระภิกษุสามเณรที่พ านักอยูํที่วัด  มีบทลงโทษ  สามารถบังคับใช๎ได๎ ส าหรับพระภิกษุ   
   สามเณร  ที่ละเมิด  เพ่ือไมํกํอให๎เกิดความ วุํนวายในวัด จนท าให๎ประชาชน  เกิดความ 
   เดือดร๎อนร าคาญ 
    -  มีประกาศ  ข๎อห๎าม  ในการน าสุนัข  หรือสัตว์เลี้ยงมาปลํอยที่วัด ท าให๎เกิดภาระ
   แกํวัด  หากพบเห็น  มีบทลงโทษปรับ  และให๎น าสัตว์เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง  เพ่ือไมํให๎
   เกิดความสกปรกแกํบริเวณวัดประชาชนที่เข๎ามาใช๎บริการของวัดจะไมํเสี่ยงตํอการเกิด 
   โรคติดตํอจากสัตว์เลี้ยง 
    -  บุคคลใด จะมาพักอาศัยที่วัด ต๎องรับการอนุญาตจากเจ๎าอาวาสและ ผู๎ปกครอง
   หมูํบ๎าน เพ่ือปูองกันมิจฉาชีพ ผู๎ไมํหวังดีตํอพระศาสนา และคนตํางด๎าวเข๎าเมืองผิดกฎหมาย  
   เพ่ือเป็นการปูองกันบุคคลเหลํานี้กํอความเดือดร๎อนให๎ประชาชนที่อยูํใกล๎เคียงและเพ่ือ 
   ความมั่นคงขชาติ   
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   2.  ไมํขัดตํอการปกครองระอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           2.1  สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    -  เป็นหนํวยเลือกตั้งระดับท๎องถิ่น  และระดับชาติ  เชํน  การเลือกตั้ง ผู๎ใหญํบ๎าน
   การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 
    -  เป็นสถานที่ประชุมระดับหมูํบ๎าน  เชํน  ประชุมประจ าเดือนหมูํบ๎าน ประชาคม
   หมูํบ๎านประชุมกลุํมพลังมวลชนตําง ๆ 
   3.  ไมํกํอให๎เกิดความแตกแยกแกํประชาชน 
            3.1  การสร๎างความสามัคคี 
            -  วัดจัดกิจกรรมประเพณีตําง ๆ เชํน ขนทรายเข๎าวัด วันผู๎สูงอายุ สรง น้ าพระ  
   สรงน้ าผู๎ใหญํ บุพการี วันครอบครัว ในเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือให๎เกิดความรัก ความสามัคคี
   ครอบครัว  แกํครอบครัว และชุมชน 
    -  วัดจัดให๎มีกิจกรรมทอดกฐิน  ผ๎าปุา  ในเทศกาลกฐิน  และเทศกาล  
   วันส าคัญทางพุทธศาสนา       
 

   4.  ไมํกํอให๎เกิดมลพิษตํอสภาพสิ่งแวดล๎อม 
           4.1  การรักษาสิ่งแวดล๎อม 
    -  วัดจัดให๎มีการก าจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห๎ง    
   ขยะที่เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกตํางหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝังกลบหรือท าลาย 
   อยํางถูกวิธี  เพ่ือไมํให๎เป็นพิษ  หรือสํงกลิ่นรบกวนประชาชน 
          4.2  การบ าบัดของเสียและขยะ 
    -  ห๎องสุขา  ใช๎ระบบบํอพักบ าบัดน้ าเสีย  กํอนปลํอยทิ้งลงสูํธรรมชาติ 



    -  ใบไม๎กวาดกองท าปุ๋ยหมัก 
   5.  มีความเหมาะสม  จ าเป็นต๎องมีศาสนสถาน 
           5.1  ความจ าเป็น 
    -  เนื่องจาก หมูํ 10 บ๎านหนองหอยเหนือ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ  
   หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จ าเป็นอยํางยิ่งต๎องมี 
   ศาสนสถาน เพื่อประกอบศาสนกิจประจ าหมูํบ๎าน 
           5.2  ความเหมาะสม 
    -  เหมาะสมส าหรับการสร๎างวัด  ตั้งวัด  สถานที่ตั้งวัด  ไมํเบียดเบียน  
   ที่ดินของประชาชน  อยูํในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมทางพระ 
   พุทธได๎ สะดวก  ปลอดภัย          

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทํานใดจะอภิปราย 
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นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมูํ 4 ในการจัดตั้งวัด ผมก็เห็นด๎วยเพราะวําเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
   ชาวพุทธ แตํควรมีเอกสารที่ถูกต๎องและครบถ๎วนให๎มากกวํานี้  เพราะเอกสารที่ทางวัดพนัง
   ศิลาอาสน์  ได๎สํงให๎องค์การบริหารสํวนต าบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การ 
   บริหารสํวนต าบลนั้น  ไมํมีหลักฐานมากพอส าหรับการพิจารณาเห็นชอบ   
นายสุรศักดิ์ ผลจ าเริญ -  ส.อบต. หมูํที่  4 เห็นด๎วยกับทํานส าเนียง  ขวัญมา สภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ 
   พิจารณาเห็นชอบวัดหลายในสภาแหํงนี้ การจัดตั้งวัดหลายๆวัด แตํการจัดตั้งวัดพนัง 
   ศิลาอาสน์  เป็นที่พักสงฆ์มานาน แตํเนื้อที่สร๎างวัดขอให๎อยูํในหลักเกณฑ์จัดตั้งวัด  
    ขอให๎เอกสารพร๎อมและครบถ๎วนถูกต๎องมากกวํานี้  
นายสงกรานต์ บุปผา -  ส.อบต.  หมูํที่ 10 เห็นด๎วย  ในการยกฐานะที่พักสงฆ์เป็นการดีที่สุดแล๎ว  ประชาชน 
   มีความสามัคคี  แตํขอให๎เตรียมเอกสารในการจัดตั้งวัดให๎ถูกต๎อง  ให๎ถูกระเบียบตาม 
   กฎระเบียบ  และในการประชุมคณะกรรมการหมูํบ๎านแตํละครั้งไมํเคยแจ๎งให๎สมาชิกสภา
   องค์การบริหารสํวนต าบล หมูํ 4 และ หมูํ 10 ทราบแล๎วก็บอกวําสมาชิกสภาองค์การ
บริหาร   สํวนต าบลไมํให๎ความรํวมมือในการประชุมคณะกรรมการหมูํบ๎าน 
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ -  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  เห็นด๎วยกับการขอจัดตั้งวัดและขอเสนอแนะผู๎เสนอ
   หนังสือตามข้ันตอนการจัดตั้งวัด  มีแบบการขออยูํแล๎วให๎คณะกรรมการไปดูวัดที่ด าเนินการ
   ผํานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลไปแล๎ว  แตํกับมาเหมือนเดิม  เหมือนไมํได๎แก๎ไขอะไรเลย
   จึงขอให๎ด าเนินการครบถ๎วน  ฝุายบริหารและสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  คงไมํมีปัญหา
   อะไร  หากการพิจารณาแล๎วเห็นวําถูกต๎องครบถ๎วนทุกอยําง  ที่พิจารณาจะต๎องเพ่ิมเติมอีก
   มากเลย  จึงให๎กลับไปด าเนินการมาใหมํ  ทั้งนี้อยูํท่ีสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
พระจีน ทิพวัน  -  พระอาจารย์ประจ าส านักสงฆ์พนังศิลาอาสน์  ได๎สร๎างมาประมาณ  43  ปี  มีเนื้อท่ี 
   ประมาณ  29  ไรํ  1 งาน  49.39  ตารางวา  ได๎สร๎างมาตั้งแตํปี  พ.ศ.  2521  ปัจจุบันยัง
   ไม๎ได๎จดทะเบียนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย  จึงอยากจะขอให๎ทางสภาองค์การบริหารสํวน 
   ต าบลกุดชุมแสง  ได๎ให๎ความเห็นชอบ  เพ่ือทางวัดและคณะกรรมการจะได๎ด าเนินการไปยัง
   ส านักงานพุทธตํอไป  ปัญหาตําง ๆ  ไมํวําจะเป็นเรื่องการอุทิศที่ดินของผู๎มีจิตศัรทธา  และ
   ที่ดินของทางราชการนั้น   ไมํมีปัญหาแดํประการใด  และคณะกรรมการหมูํบ๎านก็ได๎ประชุม
   กันแล๎ววําจะไมํเรียกร๎องผลประโยชน์ตําง ๆ จากทางราชการ  และถ๎ามีปัญหากับราชฎรใน



   พ้ืนที่ผู๎ใหญํบ๎าน  และผู๎ใหญํบ๎านจะเป็นผู๎รับผิดชอบในการแก๎ปัญหานั้น ๆ เอง สํวน 
   วัตถุประสงค์ในการสร๎างวัดนั้น  ก็ไมํใชํประโยชน์บุคคลหนึ่งบุคคลใด  ก็เพ่ือเป็นที่ประกอบ
   กิจของสงฆ์  และประกอบพิธีของทางศาสนาของประชาชนทั่วไป  และเพ่ือเป็นศูนย์รวม 
   ของคุณธรรม  ศิลธรรมและจริยะธรรมของคนท่ัวไป  อีกประการหนึ่งก็เพ่ือให๎วัดได๎มี 
   ทะเบียนวัดที่ถูกต๎องไป  จึงอยากจะขอความเมตตาให๎ทางสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  
   ได๎โปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบด๎วย     
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาทํานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมํ 
   -  ไมํมี 
   -  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทํานใดเห็นชอบ ให้สภาพิจารณา
   ขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน วัดพนังศิลาอาสน์  หมูํที่  10  บ๎านหนองหอยเหนือ  
   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               -  เสียง 
    -    ไมํเห็นชอบ         29  เสยีง 
    -    งดออกเสียง          1  เสียง 
   -  มติที่ประชุม  ไมํเห็นชอบการรับรองทะเบียนวัดพนังศิลาอาสน์ หมูํที่ 10 
      บ๎านหนองหอยเหนือ  
   3.2  เพื่อให้สภาพิจารณาการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   ประธานสภาฯ -  ได๎รับญัตติ  บันทึกข๎อความ  สํวนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบล      

กุดชุมแสง  ที่  ชย  71501/-  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2564  เรื่อง  รายงานการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2566- 2570) 
ข้อกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความใน  ข๎อ 22/1  แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7464  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  นั้น  การจัดท า
แผนพฒันา เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ ภายใต๎ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง จะมีโครงการ/กิจกรรมได๎
มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให๎การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงและเปูาหมายที่
ต๎องการและสอดคล๎องแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุํมจังหวัดซึ่งสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตามความต๎องการของประชาชน  ซึ่งจะท าให๎การพัฒนาท๎องถิ่นเป็นไปด๎วย
ความราบรื่นและยั่งยืนตํอไป    

           ข๎อเท็จจริง 
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงได๎ด าเนินการ

พิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารสํวนต าบล       
กุดชุมแสง เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ตามเอกสารที่แนบท๎ายบันทึกข๎อความนี้ 
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         ข๎อเสนอเพ่ือทราบ 
เห็นควรเสนอพิจารณา เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาในครั้งตํอไป  

เพ่ือให๎สภาพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลกุดชุมแสง และให๎ความเห็นชอบตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  เพ่ือให๎ความ
เห็นชอบ  เชิญผู๎บริหารหรือได๎รับ  มอบหมายได๎น าเสนอรายงานตํอสภา 

นายชัย  ได๎พร ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์ฯ  ได๎สํงรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ให๎สมาชิกสภาได๎พิจารณาลํวงหน๎าแล๎ว  
ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าจังหวัด  ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ  อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ให๎กับประชาชนซักซ๎อมแนวทาง  การ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นระยะเวลา
ห๎าปี  (พ.ศ. 2566 – 2570)  มีทั้งหมด  4  สํวน  รายละเอียดดังนี้ 

น.ส.วชิญาดา กระจํางศรี -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอชี้แจงรายละเอียดในแตํละสํวนดังนี้ 
 ส่วนที่  1  
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.  ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งต าบลกุดชุมแสง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลกุดชุมแสง และ 

   ได๎ รั บ กา รยกฐ านะ เป็ น องค์ ก า รบริ ห า รสํ วนต า บลกุ ด ชุ ม แส ง  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539   
    องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ตั้งอยูํหมูํที่ 17 ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ 
   หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ อยูํหํางจาก 
   กรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 กิโลเมตร อยูํหํางจากจังหวัดชัยภูมิ 47 กิโลเมตร อยูํหําง
   จากอ าเภอหนองบัวแดง 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 117.96 ตารางกิโลเมตร องค์การ 
   บริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่ติดตํอกบัองค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
    ทิศเหนือ   จด อ าเภอหนองบัวแดง และ ต าบลบ๎านเดื่อ อ าเภอเกษตร           
                                                                   สมบูรณ ์ จังหวัดชัยภูมิ             
    ทิศตะวันออก   จด  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็น 
                              เส๎นแนวแบํงเขต                                                                      
    ทิศตะวันตก  จด  ต าบลคูเมือง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ                                                                                 
    ทิศใต้   จด  อ าเภอบ๎านเขว๎า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็น
            เส๎นแนวแบํงเขต   
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แผนที่แสดงอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของต าบลกุดชุมแสง จะเป็นที่ดอนสลับกับพ้ืนที่ลุํม 
   บางสํวน มีล าห๎วยเดื่อไหลผําน จุดเชื่อมตํอระหวํางเทศบาลต าบลบ๎านเดื่อ และต าบลคูเมือง 



   และ นอกจากนี้ยังมีล าห๎วยสายส าคัญๆ ได๎แกํ ล าห๎วยลาด ล าห๎วยยางด า ล าห๎วยทราย ล า
   ห๎วยโสกกอก ล าห๎วยแพง ล าห๎วยปุาขี ล าห๎วยผีบ๎า ล าห๎วยหนองไฮ ล าห๎วยตาดขํา ล าห๎วย
   ไผํงาม ล าห๎วยปักสี ล าห๎วยหินดาด ล าห๎วยเมืองล าห๎วยหมีและล าห๎วยไม๎ปอ ซึ่งล าห๎วย 
   ดังกลําว เปรียบเสมือนเส๎นเลือดใหญํของชาวต าบลกุดชุมแสง สํวนทางทิศตะวันออกของ
   ต าบลเป็นพื้นที่ปุาอุทยานแหํงชาติภูแลนคา และยังมีสัตว์ปุาที่ หลงเหลือให๎เห็น คือ กระตําย 
   อีเห็น กระรอก กระแต ฯลฯ 
           1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
    ลักษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร๎อนและ 
   แห๎งแล๎ง แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรือ
   อาจมีลูกเห็บตก กํอให๎เกิดความเสียหายแกํประชาชนทุกปี เรียกวํา “พายุฤดูร๎อน” อากาศ
   ร๎อน จะมีอุณหภูมิระหวําง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร๎อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศา
   เซลเซียส ขึ้นไป 
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม แตํอาจ
   เกิด“ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1–2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝน
   น๎อยนานนับเดือนแตํในเขตพ้ืนที่ต าบลไมํเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  
   900 มิลลิเมตร   
   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคม 
   นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํ 
   แนํนอน อาจเริ่มมีอากาศ เย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  
   ประมาณ 15 องศาเซลเซียส    
   1.4 ลักษณะของดิน   

   ลักษณะดินในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงมีความหลากหลายมากถึง 10 กลุํมดิน ซึ่ง
   เหมาะกับการปลูกพืชที่แตกตํางกันไป โดยสามารถแบํงตามลักษณะดิน  

   2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
        2.1 เขตการปกครอง 

   องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง มีจ านวนหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ
   หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 18 หมูํบ๎าน  
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   2.2 การเลือกตั้ง   
    องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง มีหมูํบ๎าน 18 หมูํบ๎าน แบํงเขตการเลือกตั้ง 
   19 เขตเลือกตั้ง คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
    1. นายสุรัตน์   จันทราศรี นายกองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
    2. นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
    3. นายประวิทย์ จันทร์ขามปูอม รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง 
   3.  ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 



    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   4. สภาพทางสังคม  
    4.1 การศึกษา  
     สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
   กุดชุมแสง จ านวน 8 แหํง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 แหํง  
   4.2 สาธารณสุข 
     1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แหํง คือ โรงพยาบาลสํงเสริม 
   สุขภาพต าบลกุดชุมแสง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเหมือดแอํ   
     2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง  
   จ านวน 1 แหํง 
               3. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมูํบ๎าน จ านวน  240  คน 
   4.3 อาชญากรรม 
    อาชญากรรม เป็นปัญหาส าคัญที่คุกคามความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยตํอ
   สังคม ท าลายชีวิตและทรัพย์สิน การขยายตัวของชุมชนและความหนาแนํนของประชากรที่
   เพ่ิมข้ึนในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง ก็น ามาซึ่งปัญหาสังคมในรูปแบบตํางๆ ซึ่งปัญหาที่ 
   ชัดเจนได๎แกํ ท าร๎ายรํางกาย ลักทรัพย์ เป็นต๎น ปัญหาเหลํานี้ได๎รับการดูแลแก๎ไขปัญหาจาก
   ภาครัฐโดยที่องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ประสานกับ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ 
   หนองบัวแดง ได๎จัดเจ๎าหน๎าที่สายตรวจประจ าต าบลจ านวน 1 ชุด เพ่ือตรวจตราและ 
   สังเกตการณ์ เพ่ือสังเกตการณ์ในการเอาผิดผู๎กระท าความผิด โดยบูรณาการรํวมกับฝุาย 
   ปกครองของแตํละหมูํบ๎าน  
   4.4 ยาเสพติด 
    ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งในอีกหลายๆ ปัญหาที่กํอความวุํนวายตํอสังคม  
   กํอให๎เกิดอาชญากรรมได๎หลายรูปแบบ องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎รณรงค์และ
   ปูองกันปราบปรามอยํางใกล๎ชิด ซึ่งได๎จัดท าโครงการเพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาลและ 
   นโยบายขององค์กรเอง ได๎แกํ โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โครงการคําย  
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   พัฒนาผู๎น าเยาวชนและหํางไกลยาเสพติด โครงการบูรณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา 
   เสพติดรํวมกับ ศป.ปส.อ.หนองบัวแดง เป็นต๎น   
   4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
    องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
    1. ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
    2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    3. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
    4. โครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง    
    5. โครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎  ผู๎สูงอายุ    

  

   5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    สภาพถนนในปัจจุบัน มีถนนเชื่อมระหวํางต าบล ถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน ถนน
   เชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน ถนนเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร ถนนเชื่อมระหวํางต าบล ท าให๎การเดินทาง



   สัญจรไป-มา และการขนสํงผลิตผลทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว ปัญหา คือ มีถนนบาง
   สายบางแหํงที่ผิวจราจรช ารุดท าให๎เกิดปัญหาในการใช๎ถนนที่ไมํสะดวกและไมํปลอดภัย 
การ   แก้ปัญหา คือ อบต. มีโครงการที่จะด าเนินการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม และบ ารุงรักษา 
   เพ่ือแก๎ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุตํางๆ มีเส๎นทางเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน ต าบล  
   ประกอบด๎วย 
    (1) ถนนสายบ๎านนาคานหัก – บ๎านาสีดา ต าบลบ๎านเดื่อ เป็นถนนลาดยาง  
   เป็นเส๎นทางเชื่อมกับเทศบาลต าบล บ๎านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
    (2) ถนนสายหนองบัวแดง-ชัยภูมิ  เป็นถนนลาดยาง เป็นเส๎นทางหลัก  
   เชื่อมระหวํางต าบลหนองบัวแดง ต าบลห๎วยต๎อนและอ าเภอเมืองชัยภูมิ เส๎นทางนี้ 
   ผํานเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง คือ ชุมชนนาคานหัก  ทั้ง 5 หมูํบ๎าน  
    (3) ถนนสายหนองบัวแดง –ภักดีชุมพล  เป็นถนนลาดยาง เป็นเส๎นทาง 
   เชื่อมระหวํางต าบลหนองบัวแดง ต าบลกุดชุมแสง ต าบลคูเมือง ต าบลทําใหญํ   
   ต าบลถ้ าวัวแดง และอ าเภอภักดีชุมพล เส๎นทางนี้ผํานเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง คือ  
   บ๎านหนองหอย หมูํที่ 4 , บ๎านหนองหอยเหนือ หมูํที่ 10 , บ๎านหนองแก หมูํที่ 5  
    (4) ถนนสายโชคอ านวย – บ๎านโนนงิ้ว  เป็นถนนลูกรัง เป็นเส๎นทางเชื่อม 
   กับต าบลคูเมือง 
     (5) ถนนสายโชคอ านวย – ห๎วยมํวง เป็นถนนลูกรัง เป็นเส๎นทางเชื่อมกับ  
   ต าบลหนองแวง 
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    (6) ถนนสายนองลุมพุก –  ห๎วยมํวง เป็นถนนลูกรัง เป็นเส๎นทางเชื่อมกับ 
   ต าบลหนองแวง   
    (7) ถนนสายกุดชุมแสง – หนองไฮใต๎เป็นถนนลาดยาง เป็นเส๎นทางเชื่อม 
   กับเทศบาลต าบลหลวงศิริ  
    (8) ถนนสายนาชุมแสง – เหมือดแอํ เป็นถนน ลาดยาง เป็นเส๎นทางเชื่อม 
   กับต าบลคูเมือง 
    (9) ถนนสายกุดชุมแสง – ลาดวังมํวง เป็นถนน สคล. และลาดยาง เป็น 
   เส๎นทางเชื่อมกับต าบลหนองบัวแดง 
    5.2  การไฟฟ้า 
    การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน จ านวน 4 ,525ครัวเรือน คิด
เป็น   อัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีไฟฟูาสาธารณะจ านวน 436 จุด  ครอบคลุมถนน 64 สาย  
   ปัญหา คือ ไฟฟูาสํองสวํางตามถนนหรือท่ีสาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุม 
   พ้ืนที่ได๎ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยัง ไมํเป็นที ่
   สาธารณะ จึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก้ปัญหา คือ ประสานความ
   รํวมมือกัน ในหลายๆ ภาคสํวน เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจแกํประชาชนในพื้นที่   
    5.3  การประปา 
    การประปา มีประปาประจ าหมูํบ๎าน 18 หมูํบ๎าน สามารถให๎บริการได๎ ครอบคลุม
   ทุกหลังคาเรือน จ านวน 4,525 ครัวเรือน คิดเป็นอัตรา 100 เปอร์เซ็นต ์โดยมีประปา 
   หมูํบ๎าน จ านวน 60 จุด และมีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี ปัญหา คือ ประปาใน



   เขตพ้ืนที่ยังไมํสามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับดื่มได๎ ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากใน 
   การด าเนินการ ปัจจุบันยังมีโรงกลั่นน้ าดื่มที่ทาง อบต. สร๎างไว๎ส าหรับบริการประชาชน  
   ประชาชนสามารถน าภาชนะมากรอกไปดื่มได๎การแก้ปัญหา คือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ 
   แก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการตํางๆ ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎นั้น  
   อบต. ก็ได๎น าบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป เมื่อม ี
   งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได๎ตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตํอความ
   ต๎องการของประชาชนตํอไป 

 

    5.4 โทรศัพท์ 
    การสื่อสารในยุคปัจจุบันได๎รับการพัฒนาอยํางมาก “โทรศัพท์มือถือ”เป็นสื่อและ
   เทคโนโลยีที่เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โทรศัพท์มือถือชํวย 
   ประหยัดเวลาและเชื่อมโยงระหวํางกิจกรรมตํางๆ อยํางรวดเร็วซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดียิ่ง 
   ส าหรับการติดตํอประสานงาน การท าธุรกิจหรือใช๎ในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ในเขตพ้ืนที่
   ต าบลกุดชุมแสง มีเครือขํายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได๎แกํ  AIS , D-TAC , TRUE  
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    5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics)หรือการขนส่ง  
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงไม่มีบริการด้านไปรษณีย์หรือการ สื่อสาร  
   และการขนส่ง                      
   6.  ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร   
    ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง  รายได๎สํวนใหญํขึ้นอยูํกับการเกษตรมาก 
   ที่สุด คือประมาณร๎อยละ 90  เชํน  ท านา  ปลูกพืชไรํ  พืชสวน  เป็นต๎น 
    -  การท านา  ได๎แกํ  การปลูกข๎าวนาปี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและปลูกข๎าวเป็น
   จ านวนมาก  มีการปลูกไว๎รับประทานและขายเป็นสํวนใหญํ 
    -  การปลูกพืชไรํ  ได๎แกํ  อ๎อย   มันส าปะหลัง ข๎าวโพด  แตงไทย  พริก  ถั่วลิสง  
   เป็นการปลูกเพ่ือจ าหนํายและบริโภคในครัวเรือน 
    -  การปลูกพืชสวน  ได๎แกํ  พริก หอม  ผักชนิดตําง ๆ  ถั่วฝักยาว  มะเขือ  อ่ืน ๆ  
   ซึ่งปลูกไว๎รับประทานในครัวเรือนและจ าหนํายเป็นบางสํวน 
    -  การปลูกพืชไม๎ดอกไม๎ประดับ  เชํน  ดาวเรือง 
    -  การปลูกพืชไม๎ยืนต๎น  ไม๎ผล  และสวนปุา  ได๎แกํ  มะมํวง  มะขาม  กล๎วย   
   มะพร๎าว  เป็นการปลูกไว๎รับประทานในครัวเรือนและจ าหนํายเป็นบางสํวน  
    6.2 การประมง   
   เป็นการเลี้ยงในลักษณะแตํละครัวเรือน ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
   และขายเพิ่มรายได๎ในครัวเรือน ได๎แกํ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต๎น  
    6.3 การปศุสัตว ์  
    สํวนใหญํเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและขายเพ่ิม
   รายได๎ในครัวเรือน ได๎แกํ เลี้ยงไกํ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกร โค  
   ปศุสัตว์ในพ้ืนที่มใีนพ้ืนที่ ได๎แกํ ฟาร์มเลี้ยงไกํ จ านวน 1 แหํง 
    6.4 การบริการ   



   ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีสถานประกอบการด๎านการบริการ  
    6.5 การท่องเที่ยว   
    ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีสถานที่ทํองเที่ยวส าคัญ  
    1) ผาเกิ้ง  ซึ่งอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ ภูแลนคาและอยูํในพ้ืนที่วัดชัยภูมิพิทักษ์
   (ผาเกิ้ง) ซึ่งติดกับถนนใหญํสายหนองบัวแดง ไปตัวจังหวัดชัยภูมิซึ่งบริเวณดังกลําวจะเป็น
   จุดชมวิวที่สวยงานมากและสามารถมองเห็นพื้นที่ของอ าเภอหนองบัวแดงเกือบทั้งหมด 
 
 
 
 

-15- 

 

    2) พิพิธภัณฑ์ผ๎าโบราณต านานเมืองเจ๎าพํอพญาแลแหํงนี้ ตั้งอยูํภายในบริเวณ ศูนย์
   สํงเสริมศิลปาชีพ ทุํงกะมัง บ๎านหนองหอย ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด 
   ชัยภูมิ ซึ่งเป็นแหลํงรวบรวมลายผ๎าไหม  ผ๎ามัดหมี่ ลายโบราณ ที่หาชมได๎ยาก และมีความ
   เป็นมาของผ๎าแตํละชิ้น อีกท้ัง ยังเป็นแหลํงถํายทอดงานหัตถศิลป์สูํคนรุํนใหมํได๎ศึกษา 
   เรียนรู๎ และสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจน สถานที่แหํงนี้จะเป็นแหลํงทํองเที่ยวแหํง
   ใหมํที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิตํอไป  
    6.6 อุตสาหกรรม   
    ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง มีอุตสาหกรรม จ านวน 7 แหํง ดังนี้  
    1) โรงงานน้ าแข็ง จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 
    2) โรงงานผลิตน้ าดื่ม จ านวน 3 แหํง คือ ตั้งอยูํที่ 1) บ๎านนาคานหัก หมูํที่ 1 2) บ๎าน
   หนองแก หมูํที่ 5 และ บ๎านนาอุดม หมูํที่ 12 
    3) โรงงานผลิตเสาปูน จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านหนองแก หมูํ 5 
    4) โกดังข๎าวเปลือก จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านหนองหอย หมูํ 4 
    5) สถานีขนถํายอ๎อย จ านวน 1 แหํง ตั้งอยูํบ๎านหนองหอยเหนือ หมูํ 10 
    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
     ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงมีสถานประกอบการด๎านการพาณิชย์  
   กลุํมอาชีพ อบต.กุดชุมแสง ได๎สํงเสริมกลุํมอาชีพ ได๎แกํ กลุํม ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  กลุํมทอ
   ผ๎า กลุํมทอเสื่อกก กลุํมแปรรูปขยะรีไซเคิล กลุํมเพาะเห็ด กลุํมเกษตรกรท านากุดชุมแสง 
   กลุํมเลี้ยงโค และกลุํมปลูกแตงไทย ที่ใหญํที่สุดในอ าเภอหนองบัวแดง ซึ่งแตงไทยที่ปลูก จะ
   มีสีสวย ผลใหญํ และรสชาติดีกวําที่อ่ืน 
    6.8 แรงงาน  
    แรงงานสํวนใหญํในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง จะอยูํในภาคเกษตรกรรม 
   และรับจ๎างทั่วไป 
   7.  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
    7.1 การนับถือศาสนา 
    ในเขตพ้ืนที่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอ่ืน ๆ ก็มีบ้างแต่จ านวนไม่
   มากนัก  ส าหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังคงมีอยู่  และมีอิทธิพลทางจิตใจของ
   ประชาชนในพื้นท่ี เช่น งานบุญผะเหวด งานบุญเดือนหก งานวันเข๎าพรรษา งานบุญกระธูป 
   เป็นต๎น ศาสนสถานในต าบลกุดชุมแสง มีจ านวนทั้งสิ้น 15 แหํง  แยกเป็นวัด 12 แหํง 
ส านัก   สงฆ์ 3 แหํง  
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    7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
    ศิลปวัฒณธรรม จารีตประเพณี ที่ส าคัญของท๎องถิ่นท่ีประชาชนปฏิบัติสืบ 
   ทอดกันมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ได๎แกํ 
    - ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือนมกราคม 
    - ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือนมีนาคม 
    - ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือนเมษายน 
    - ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน  ประมาณเดือนพฤษภาคม 
    - ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
    - ประเพณีถวายเทียนเข๎าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
    - ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา  ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
    - ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
    7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลกุดชุมแสง ได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
   ส าคัญๆ ได๎แกํ วิธีการท าเครื่องจักสานใช๎ส าหรับในครัวเรือน การเลี้ยงไหม การทอผ๎าไหม 
   การทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ประชาชนสํวนใหญํมากกวําร๎อยละ 
   95 พูดภาษาท๎องถิ่น คือ ภาษาอีสาน    
    7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง ได๎ผลิตของใช๎พื้นเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและ
   จ าหนํวยเพื่อเป็นรายได๎เสริมในครัวเรือน ได๎แกํ เสื่อที่ทอจากต๎นกก ผ๎าที่ทอจากผ๎าฝูายและ
   ผ๎าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม๎ไผํ เชํน กระติบข๎าวเหนียว และแตงไทย เป็นต๎น   
    8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
    8.1 น้ า  
    ที่ใช๎ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากล าห๎วยตํางและน้ า
   ใต๎ดิน ซึ่งจะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อยไมํ 
   สามารถน าขึ้นมาใช๎ให๎พอเพียงได๎ลักษณะแหลํงน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงเป็นแหลํงน้ า
   ธรรมชาติและแหลํงน้ าที่สร๎างขึ้นประกอบด๎วย  
    8.2 ป่าไม้   
    ลักษณะพ้ืนที่ปุาเป็นภูเขา และเป็นที่ราบสูง ประกอบด๎วยเทือกเขาส าคัญ คือ 
   เทือกเขาภูแลนคา สํวนใหญํเป็นปุาละเมาะ ปุาไม๎เบญจพรรณ ปุาที่ราบเชิงเขา มีหินโผลํ 
   ขึ้นมาในชั้นของดิน เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดินจากการกัดเซาะของน้ า ไมํเหมาะท า
   การเกษตร สํวนมากจะเป็นทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ปุาสงวน จ านวน12,062.37 ไรํ  
   และพ้ืนที่ปุารกร๎าง จ านวน 654.54 ไรํ 
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    8.3 ภูเขา   
    ลักษณะพ้ืนที่ภูเขาสลับซับซ๎อน และเป็นที่ราบสูง  
    8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - พ้ืนที่ปุาภูแลนคาก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ แตํบางพ้ืนที่ถูกบุกรุกท าลายปุา 
    - ล าห๎วยเดื่อ ซึ่งเป็นล าน้ าสายส าคัญ และแหลํงน้ าธรรมชาติอ่ืน มีการปลํอยน้ าเสีย
   จากครัวเรือน และการท าเกษตร ลงสูํแหลํงน้ า โดยไมํมีการบ าบัดน้ าเสียให๎ถูกวิธี ซึ่งอาจ 
   กํอให๎เกิดปัญหาน้ าเสียและท าให๎สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษได๎ 
   ส่วนที่  2 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1  แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580) มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  
   ได๎แก ํ  
    1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหํงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี 
   ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
    1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ทั้งหมด 10 
   ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1.3.2  แผนพัฒนากลุํมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
   บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2564 ทั้งหมด  
   ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ทั้งหมด ..  
   ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
    1)  การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
     2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑไ์หม  
    3)  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
    1)  การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 
    2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
    3)  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด๎านการเกษตรและปศุสตัว์  
    4)  การพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว  
    5)  การสํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎พลังงานอยํางมีคุณคํา 
    6)  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร๎อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลาง
   ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูํประเทศในประชาคมอาเซียน 
    7)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมแบบมีสํวนรํวมและยั่งยืน  
    8)  การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี มีประสทิธิภาพ 
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   2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
   2.1  วิสัยทัศน์ 
    “องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงนําอยูํ ด๎วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน มี
   ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข” 
   2.2  ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  



    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านสังคมและสํงเสรมิคุณภาพชีวิต  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการจดัระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบ
      เรียบร๎อย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ 
      การทํองเที่ยว  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนา ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ ์  
      ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล๎อม  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด๎านศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญาทอ๎งถ่ิน
      และรัฐพิธี  
    ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด๎านอื่นๆ 
   2.3  เป้าประสงค ์
               1. ชุมชนมีเส๎นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพื่อการสญัจรและขนถํายสินค๎า
   ภาคเกษตรออกสูํตลาดเพิ่มมากขึ้น 
    2. ประชาชนได๎รับบริการดา๎นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยํางครอบคลุมและทั่วถึง  
    3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข๎าถึงและได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
    4. อัตราการเจ็บปุวยของประชาชนในเขตพื้นที่ลดลง 
    5. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพิ่ม
   มากขึ้น 
    6. ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มข้ึน 
    7. สินคา๎ทางการเกษตรมีผลผลติตํอไรํสูงขึ้น  
    8. ในพื้นที่มีแหลํงผลติสินคา๎อุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 
    9. รายไดท๎ี่เกิดจากการจ าหนาํยสินค๎าหรือผลผลิตในเขตพื้นที่เพิม่ขึ้น 
    10. มีพื้นทีปุ่าไม๎ที่เป็นปุาต๎นน้ าเพิ่มขึ้น 
    11. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
    12. ปริมาณขยะมลูฝอยในเขตพื้นที่ลดลง 
    13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสขุ 
    14. ประชาชนได๎รบัการสํงเสริมและสนบัสนุนจากทุกภาคสํวนอยํางครอบคลุมและทั่วถึง 
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   2.4  ตัวชี้วัด 
    1. ในเขตพื้นที่ต าบลมีโครงสร๎างพื้นฐานให๎ประชาชนได๎ใช๎บริการร๎อยละ 60   
    2. ร๎อยละของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
    3. ร๎อยละของประชาชนมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทัว่ถึง 
    4. ร๎อยละของจ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ด๎านศิลป วฒันธรรม  
   ประเพณี และภูมิปญัญาท๎องถิน่ และการกีฬา  
    5. ร๎อยละของประชาชนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
   เป็นธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได ๎ 
    6. จ านวนบุคลากรของหนํวยงานที่ได๎รบัการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎ในการปฏิบตัิหน๎าที่ 
    7. ร๎อยละของจ านวนประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ด๎านการพัฒนาฝึกอบรม 
   สํงเสริมอาชีพ 
    8. จ านวนพืน้ที่สาธารณะทีไ่ด๎รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 



    9. จ านวนคร้ังของสาธารณภัยทีเ่กิดขึ้นภายในเขตพื้นที่ 
   2.5  ค่าเป้าหมาย 
    1. การบริการโครงสรา๎งพื้นฐาน ประชาชนได๎รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
    2. การตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาเลําเรียน น าสูํการพฒันาคุณภาพชวีิต   
    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํดี กินดี ครอบครัวอบอุํน มีความสามัคคี สังคมสงบสุข  
    4. ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลคําของ
   สินค๎า สามารถขยายการตลาดได๎ 
    5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการรํวมกันทุกภาคสํวน 
    6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอดุมสมบูรณ์ มลภาวะสิง่แวดล๎อมไมํเป็นพิษ หมํูบ๎านนาํ
   อยูํ นํามอง   
   2.6  กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    1. พัฒนาด๎านกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า  
   รางระบาย 
    2. พัฒนาด๎านกํอสร๎าง ซํอมแซม และขยายเขตระบบประปา 
    3. การพัฒนาด๎านการขยายเขตไฟฟูา ติดตั้ง ซํอมแซม ไฟฟูาสาธารณะ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมการศึกษา 
    2. พัฒนาด๎านสํงเสริมสาธารณสุข 
    3. พัฒนาด๎านสํงเสริมสวัสดิการของชุมชน 
    4. พัฒนาด๎านสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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    กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา 
         ความสงบเรียบร้อย 
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวัง บ าบัดรักษา กลุํมเสี่ยงติดยาเสพติด 
   และรักษาสภาพชุมชนให๎เข็มแข็ง 
    2. แนวทางการพัฒนาด๎านสํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหา
   ด๎านอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
    1. พัฒนาด๎านการจัดหาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
    2. พัฒนาด๎านการสํงเสริมการลงทุนให๎กับกลุํมอาชีพและประชาชน 
    3. พัฒนาด๎านการจัดให๎มีสถานที่พักผํอนหยํอนใจ พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมและพัฒนา
   ด๎านแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
          สิ่งแวดล้อม  
  1. พัฒนาด๎านสร๎างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    2. พัฒนาด๎านการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    3. พัฒนาด๎านสํงเสริมการปลูกปุาชุมชน 



    4. พัฒนาด๎านการปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมพัฒนาด๎านแหลํง 
   ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  และรัฐพิธี 
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
    2. พัฒนาการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆเพื่อสํงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 
    กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาด้านอ่ืนๆ  
    1. พัฒนาด๎านสํงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด 
    2. พัฒนาด๎านการเมือง การปกครอง 
    3. พัฒนาด๎านสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือเคร่ืองใช๎ และสถานที่ 
   ปฏิบัติงาน 
    4. พัฒนาด๎านสํงเสริมระบบการบริการประชาชน 
    5. พัฒนาด๎านภารกิจถํายโอน 
   2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    (1)  การพัฒนาชุมชนให๎นาํอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสรา๎ง
   พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกจิ  
    (2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
    (3)  สํงเสริมและพฒันาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
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    (4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยนื 
    (5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวํนรํวมจากทุกภาคสํวน 
   2.8  แผนงาน 
    (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
    (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    (3)  แผนงานการศึกษา 
    (4)  แผนงานสาธารณสุข 
    (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
    (6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
    (7)  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
    (8)  แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ 
    (9)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    (10) แผนงานการเกษตร 
    (11) แผนงานงบกลาง 
   2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในการจัดท าแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
   กุดชุมแสง   มีความสอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนา 
   เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

   

   3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - จุดแข็ง  (S : Strength-s)   



    - จุดอํอน  (W : Weakness)  
    - โอกาส  (O : Opportunity)   
    - อุปสรรค  (T : Threat)   
   3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ค าถามที่ได๎รบัความสนใจจากสาธารณชนในชํวงนี้คือ หลังวิกฤติโควิด 19 เศรษฐกิจไทย
   จะฟื้นตัวแบบไหนแม๎ค าตอบจะยังมีความไมํแนํนอนสูง แตํเราอาจประเมินได๎วาํ การฟื้นตัวจะ 
   ขึ้นกับความสามารถในการปรับตัวของประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ ให๎เข๎ากับฐานวิถชีีวิตใหมํและ
   การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างเศรษฐกิจโลกที่กลาํวไปแล๎วกํอนหน๎าเปน็ส าคัญ ถ๎าเราปรับตวัเข๎ากับ
   โครงสร๎างใหมํได๎เร็ว เศรษฐกิจไทยคาดวําจะฟืน้ตัวแบบ “เครื่องหมายถูก” คือ เศรษฐกิจไถลลง
   เร็ว แล๎วคํอย ๆ ฟื้นตัวอยํางชา๎ ๆ ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยส าคัญที่จะ
   สํงผลตํอการฟืน้ตัว คือ การควบคุมการแพรํระบาด การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปรับตัวของ
   ธุรกิจและแรงงาน และมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจบาซูก๎าการคลังของภาครัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ WHO 
   ให๎ความเห็นวํา โควิด 19 อาจกลายเปน็โรคประจ าถิ่น (endemic) ที่จะอยูํกับเราไปตลอด 
   เชํนเดียวกับไข๎เลือดออก และประชาคมโลกต๎องเรียนรู๎ที่จะอยูกํับโรคนี้ โดยรปูแบบการใช ๎
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   ชีวิตประจ าวนับางอยํางจะเปลี่ยนไป เพราะมาตรการเว๎นระยะหํางทางสังคม (social  
   distancing) ท าให๎เกิดฐานวิถีชวีิตใหมํ อาทิ การสาธารณสุขจะเป็นวาระส าคัญของโลก  
   โดยเฉพาะความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการแพทย์ การจัดระเบียบโลกใหมํที่จะมีการพึ่งพา
   ภายในภูมิภาคมากข้ึน (regionalization) และบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาเร็วขึ้นพร๎อมกับ
   วิถีชีวิตที่ยืดหยุํนมากข้ึน  
    วิกฤติครั้งนี้ให๎บทเรียนส าคัญกับเราวํา การใช๎มาตรการล็อกดาวน์มีต๎นทุนที่สูงเพื่อแลก
   กับชีวิตและสุขภาพของประชาชน และได๎เรียนรู๎วําปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไมํใชํ
   เป็นเร่ืองแยกสํวนกัน รวมทั้งเราได๎เห็นทรัพยากรส าคัญของชาติคือ พลังความรํวมมือกันอยําง 
   เข๎มแข็งจากทุกภาคสํวน ในระยะข๎างหน๎า เราควรใช๎พลังนี้ตํอยอดตํอไปเพื่อพลิกวิกฤตินี้ให๎เป็น
   โอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกิจขนานใหญํ (Great Reset) โดยผสมผสานกับแนวคิดข๎อเสนอของ 
   Klaus Schwab ผู๎กํอตั้ง World Economic Forum ดังนี้ 
    1. การชํวยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคูํไปกับการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจระยะ
   ยาว ภาครัฐควรใช๎เงินงบประมาณขนาดใหญํนี้เยียวยาผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อนให๎กระจายไปให๎
   ตรงกลุํมเปูาหมาย รวมทั้งน าเงินทุํมลงทุนเพื่อให๎เกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหมํของประเทศเพื่อ
   แก๎ปัญหาโครงสร๎างเศรษฐกิจไปพร๎อมกัน เชํน การลงทุนด๎านสาธารณสุข การพัฒนาแหลํง 
   ทํองเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน การพัฒนาโครงการภายใต๎แผนบริหารจัดการน้ า 20 ปี (ปี 2561–
   2580)  ให๎เกิดขึ้นจริงเพื่อแก๎ปัญหาภัยแล๎งและน้ าทํวมที่มักสร๎างความเสียหายแกํเกษตรกร การพัฒนา
   เมืองสีเขียว การสร๎างระบบนิเวศ การพัฒนาทักษะแรงงานและสร๎างอาชีพ โดยเฉพาะแกํแรงงาน
   ที่ย๎ายกลับท๎องถิ่นและแรงงานที่ตกงานในเมืองใหญํ ชํวยให๎เกิดการจ๎างงานและสามารถชดเชย
   ผลกระทบจากวิกฤติได๎อีกทางหนึ่ง 
    2. การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจที่เอื้อตํอการเติบโตอยํางยั่งยืน โดยการสร๎างระบบ
   ตลาดแขํงขันที่เปิดกว๎างและเป็นธรรม การแขํงขันเสรีที่สร๎างแรงจูงใจให๎แรงงานพัฒนาตนเอง 
   และสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ประกอบการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให๎แขํงได๎ในตลาดโลก การ 
   ปฏิรูปนโยบายสาธารณะที่มีเปูาหมายสูงสุดเพื่อแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ า อาทิ การเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พร๎อมทั้งทบทวนการลดหยํอนที่เอื้อประโยชน์ตํอผู๎มีรายได๎สูง หรือ
   วิสาหกิจที่มีศักยภาพในการแขํงขัน และการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุมแรงงาน 
   นอกระบบ หรือแรงงานที่ท างานรูปแบบใหมํ ๆ และการขยายอายุแรงงานในระบบ 



    3. การติดอาวุธเคร่ืองมือด๎านเทคโนโลยีสนับสนุน Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการ 
   เติบโตและก๎าวให๎ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งด๎านการสาธารณสุข เชํน การแพทย์ทางไกล  
   การศึกษา เชํน การเรียนการสอนออนไลน์ การขนสํง เชํน บริการดิลิเวอรี และการท างานจากที่
   บ๎าน เพื่อใช๎วิกฤตินี้ให๎เป็นโอกาสเพื่อก๎าวกระโดดความรู๎และทักษะทางเทคโนโลยีแกํประชาชน
   ทั่วไป และเพื่อพัฒนาประเทศไปสูํการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลให๎ได๎ 
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    4. การสร๎างความตระหนักรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชนในการเรํงพัฒนา 
   ทักษะ นอกเหนือจากประชาชนต๎องชํวยกันรักษาสุขอนามัยเพื่อปูองกันการระบาดรอบสอง และ
   ยืดหยุํนในการปรับตัวให๎เข๎ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต๎ฐานวิถีชีวิตใหมํโดยเร็วแล๎ว ภาค 
   ประชาชนต๎องเรํงพัฒนาศักยภาพตนเองให๎เป็น “แรงงานแหํงอนาคตในศตวรรษที่ 21” ในยุคที่
   คนต๎องท างานรํวมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากข้ึนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ แรงงานจึงต๎องมีความ
   ยืดหยุํนพร๎อมเรียนรู๎ตลอดเวลา (lifelong learning) โดยเฉพาะในสาขาที่จ าเป็นตํออาชีพใน 
   อนาคต เชํน ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี ความรู๎ด๎านการตลาดโดยเฉพาะออนไลน์ ภาษาตํางประเทศ 
   รวมถึงทักษะการเป็นผู๎ประกอบการ (entrepreneurship) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ๎างงานและเพิ่ม
   รายได๎ จากสถานการณ์การเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ท าให๎
   ท๎องถิ่นต๎องคิดวางแผนการบริหารความเสี่ยงการเตรียมรับมือจนกวําการระบาดจะหมดไปหรือ
   ทุเลาลงในโครงการตํางๆ ของทางภาครัฐที่ได๎รับผลกระทบ หยุดชงักไปนั้น ต๎องเรํงฟื้นฟูใน 
   หลาย ๆ ด๎านตํอไป 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๑) 
     ๑.๑  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑) 

แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

1.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 3,050,000 3 3,050,000 3 3,050,000 3 3,050,000 3 3,050,000 15 15,250,000 
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 10,000,000 

รวม 4 5,050,000 4 5,050,000 4 5,050,000 4 5,050,000 4 5,050,000 20 25,250,000 
2.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต             

2.1 แผนงานการศึกษา 9 9,959,000 9 9959,000 8 10,393,000 9 10,608,000 8 10,393,000 43 51,512,000 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 15 1,520,000 15 1,520,000 13 1,630,000 14 1,650,000 13 1,630,000 70 7,950,000 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

2.4 แผนงานเคหะและชมุชน 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 10 1,750,000 

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 6 450,000 5 450,000 5 450,000 5 450,000 5 450,000 26 2,2300,000 

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 315,000 5 315,000 5 315,000 5 315,000 5 315,000 25 1,575,000 

รวม 38 12,744,000 37 12,694,000 34 13,238,000 36 13,473,000 34 13,238,000 179 65,587,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย           

 
 

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 35 2,950,000 

รวม 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 35 2,950,000 
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แผนงาน 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การสง่เสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเทีย่ว 

            

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

4.2 แผนงานการเกษตร 3 250,000 3 230,000 1 30,000 2 130,000 2 130,000 11 770,000 

                                        รวม 4 280,000 4 260,000 2 60,000 3 160,000 3 160,000 16 920,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

5.1 แผนงานการเกษตร 4 220,000 4 220,000 5 240,000 4 220,000 4 220,000 21 1,120,000 

                                        รวม 4 220,000 4 220,000 5 240,000 4 220,000 4 220,000 21 1,120,000 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี 

            

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 10 1,300,000 
6.2 แผนงานสาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
6 530,000 6 530,000 4 470,000 4 470,000 5 490,000 25 2490,000 

                                         รวม 8 790,000 8 790,000 6 730,000 6 730,000 7 750,000 35 3,790,000 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ             

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 1,040,000 13 1,010,000 13 810,000 12 740,000 13 810,000 64 4,410,000 

รวม 13 1,040,000 13 1,010,000 13 810,000 12 740,000 13 810,000 64 4,410,000 

รวมทั้งสิ้น ๗8 20,714,๖๐๐ 77 20,61๔,00๐ 71 20,718,0๐๐ 72 20,963,0๐๐ ๗2 21,018,0๐๐ ๓70 104,027,000 

 
        -26- 
1.2  บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ (แบบ ผ. ๐2/2) 



 

แผนงาน 

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

1.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน             
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 16,339,000 6 19,541,500 7 22,044,000 5 12,199,000 4 6,286,500 31 76,410,000 

1.2 แผนงานการเกษตร 6 6,938,000 
          

รวม 15 23,277,000 6 19,541,500 7 22,044,000 5 12,199,000 4 6,286,500 31 76,410,000 

 
1.3  บัญชีสรุปครุภัณฑ ์

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนส่ง 

จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง 3 ช้ัน 
ขนาด 1.5 นิ้ว*20 เมตรพร้อมส่ง จ านวน 
2ชุด 

20,000 - - 20,000 - 

ส านักปลดั 

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดซื้ อ ไฟกระพริ บ   (LED.)   พลั ง ง าน
แสงอาทิตย์  จ านวน 5 ช้ิน 

30,000 - - 30,000 - ส านักปลดั 

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุง จ านวน 1 
เครื่อง 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังสิ้น  3  รายการ 109,000 59,000 59,000 109,000 59,000  

แบบ ผ. 03 



-27- 
   ส่วนที่  4 
   การติดตามและประเมินผล 
   4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและ 
   หน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ 
   จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนา จังหวัด  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
   แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด 
   รายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
   สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด 
   รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร สํวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
   ท๎องถิ่นระดับจังหวัด ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต จังหวัด รํวมกันจัดท า  
   ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต 
   จังหวัด เพื่อให๎การจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไป
   ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท า แผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถ 
   บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนอง 
   ความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่น
   ได๎อยํางแท๎จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎ เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ 
   ประชาชนในท๎องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่นจึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การ 
   พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสูํการบูรณาการรํวมกันให๎เกิดความสอดคล๎อง
   กับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 
   4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต๎องมีการ ติดตามและ
   ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กร 
   ปกครอง สํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนของ 
   องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดย
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตาม
   เกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ ซึ่งเป็น สํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย 
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   ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎ งบประมาณรายจําย  
   รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/   ว 9414  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
   สํวนท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  



    -  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความ 
   สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
     2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
     3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
     4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
     5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 
       (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
       (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  5 คะแนน 
       (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ 
     ถูกต๎อง 5 คะแนน 
       (4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
       (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
     สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
       (6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
       (7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
       (8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง  
     มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
       (9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
        (10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
        (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 
     5 คะแนน 
        (12)  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
       คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อน
     การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 
      (80 คะแนน) 
    -  แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
   ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวน 
   ท๎องถิ่น 
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   4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
    -  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล๎อง
   แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
      2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
      3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
      4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
      5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 
        (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
        (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน 



        (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
             ถูกต๎อง  5 คะแนน 
        (4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
        (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา 
                  เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
        (6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
        (7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
        (8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง 
            มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
        (9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  
             คะแนน 
         (10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
         (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะ
                     ได๎รับ 5 คะแนน 
         (12)  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
         คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและ
       ขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อย
       ละ 80 (80 คะแนน) 
        -  แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
       ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
       ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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   4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    ตามที่องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
   ขึ้นมา เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงให๎บรรลุ 
   เปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน ใน
   การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
   2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข๎อ 28 และ ข๎อ 29 โดย 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงเป็น
   ผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องด าเนินการ
   ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการติดตาม
   และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา 
   ท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวัน  
   รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 
   สามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



   ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวํามีความส าคัญและจ าเป็นตํอการบริหารงานเป็น 
   อยํางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ 
   ผํานมา แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง วํามี 
   ความสอดคล๎องกับแผนงานที่ได๎วางเอาไว๎หรือไมํ รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน
   อยํางแท๎จริง องค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสง ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี 
   ภาระหน๎าที่  ที่จะต๎องให๎การบริการแกํประชาชนชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการใน
   ด๎านตํางๆ และเพ่ือใช๎เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผํานมาอีกด๎วย 
   (1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    โดยใช๎รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได๎ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ  
   กราฟ ข๎อมูลตํางๆจาก 
    1. ใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
        (1) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators) 
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
    Model ของ Kaplan & Norton 
    (3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
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    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement  
   System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  
   Problem Solving Method 
    (7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods) 
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
    (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบ 
   ตามข๎อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 
   2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงๆ คืออะไรคําใช๎จําย (Cost) เวลา  
       (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
   3. ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
   4. วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicators : KPIs) 
   5. ผลกระทบ (Impact) 
   (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
    โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
   แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
    พัฒนา 
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์
    แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  



    แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
   สํวนต าบลกุดชุมแสงโดยใช๎ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการ 
   ประเมินผลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือระบบ e-plan  
   (1.2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
    องคก์ารบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง 
   คุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า
   ให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลกุดชุมแสงใน 
   ภาพรวม 
    โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
    แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
         สํวนต าบล 
    แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 
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   แบบแบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
   ประกอบไปด๎วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 แบบ 
   (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)    

    ซึ่งประโยชน์ที่ได๎รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม 
   มีดังตํอไปนี้ 
    1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวํา
   เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎หรือไมํ มีปัญหาอุปสรรคอยํางไร เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ
   ตัดสินใจของผู๎บริหารในการ ก าหนดทิศทางขององค์กร  
    2. การประเมินผล เป็นกระบวนการก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล
   และน าไปใช๎ ในการเก็บข๎อมูลที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ 
   เปูาหมาย เพ่ือน าผลที่ได๎ไปใช๎ในการแก๎ไข ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการ
   บริหารจัดการองค์กร  
    3. การประเมินผลชํวยชี้ให๎เห็นความส าคัญของแตํละโครงการตามล าดับกํอนหลัง 
   โดยสามารถจะทราบได๎วําโครงการใดมีความจ าเป็นเรํงดํวนกวํากัน ทั้งนี้เพ่ือชํวยแก๎ปัญหา
   ในการคัดเลือกโครงการ ตลอดจนชํวยลดความกดดันจากอ านาจทางการเมือง อัน 
   เนื่องมาจากโครงการมีจ านวนมากแตํเงินทุน สนับสนุนมีจ านวนจ ากัด ดังนั้น  การ 
   ประเมินผลโครงการตํางๆอยํางมีระบบและครบถ๎วนทุกข้ันตอน จะท าให๎ได๎ข๎อมูลเชิง 
   ประจักษ์ที่นําเชื่อถือ ซึ่งจะชํวยชี้แนะได๎วําโครงการใดควรจะได๎รับการพิจารณาให๎การ 
   สนับสนุนกํอน และโครงการใดควรให๎การสนับสนุนใน  ล าดับถัดไป  
    4. การประเมินผลชํวยให๎ได๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากผู๎รับบริการ ข๎อมูลประเภทนี้ท าให๎
   ทราบถึง ข๎อจ ากัดและปัญหาตํางๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจน
   เพ่ือกํอให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหวํางผู๎ให๎และผู๎รับบริการ 

 

   4.4   ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนท้องถิ่นในอนาคต 
   4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    1. เกิดการพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวน 
   ท๎องถิ่นต๎องผําน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ๎อน 



    2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุํงยาก 
   มากขึ้น  
    3. ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่
   ท าได๎ยาก และบางเรื่องอาจท าไมํได๎  
 
 
 

-33- 

 

    4. จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจ านวนมากเกินศักยภาพที่องคการ
   บริหารสวนต าบลกุดชุมแสง จะสามารถด าเนินการไดทุกโครงการ ท าใหรอยละของ 
   โครงการที่ท าไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 
    5. ประชาชนบางสวนยังไมใหความสนใจในการจัดท าแผนพัฒนา จะสังเกตไดจาก
   ในการประชุมประชาคมหมูบาน 
    4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    1. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
   กรอบ ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและให๎มีความสอดคล๎องกัน  
    2. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์ 
   ด๎านการคลัง  ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
    3. ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข๎อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจํายให๎สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น  
    4. องค์การบริหารสํวนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสม
   กับ ภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และ
   การโอนตั้งจําย เป็นรายการใหมํ 
    (1)  ผลกระทบน าไปสูํอนาคต 
    (2)  ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข๎อสังเกต   
   (2.2)  ข๎อเสนอแนะ   
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  

  

 ประธานสภา ฯ  -  มีสมาชิกสภาทํานใดจะอภิปราย 
   -  ไมํมี  

  -  ประเด็นการขอมติ  สมาชิกสภาทํานใดเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น     
   (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ      28   เสียง 
    -    ไมํเห็นชอบ     -   เสียง 
    -    งดออกเสียง    2  เสียง   
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไมํมี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได๎พิจารณาครบทุกวาระแล๎ว      
   ปิดประชุมเวลา 12.30  น. 
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            (ลงชื่อ)........................................................ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามปูอม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง 

  
 
 

                  (ลงชื่อ)...................................................ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

                                               (ลงชื่อ).................................................ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู๎ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                                         
 

         (ลงชื่อ).................................................ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
                                           

                                               (ลงชื่อ).................................................ผู๎รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท๎ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 

 


