
รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  15 มีนาคม  ๒๕64 
ณ ศาลาวัดชัยประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด 

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  ๐๙.๐๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ 
และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือพบปะพ่อ แม่ พ่ี น้องชาว
หมู่บ้าน บ้านคูขาด เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
ได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอปัญหาของชาวบ้านให้ทุก
ท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึงงานที่
จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือโครงการ “Fun Run 2021 โดยชี้แจงว่า โดยมี
วัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่านรับทราบ
แล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายนิวัตร  แทนไธสงค์ 
นายนิวัตร  แทนไธสงค์  ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 14 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า) 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายรวย ทางแยกไปหนองแกมน) พร้อมวางท่อระบาย

น้ า  หมู่ 2 
8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายคูขาด – ห้วยโสกแร่) หมู่ 2 



9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคูขาด – หนองไผ่) โดยระบบแอ้คปัลติก หมู่ 2 
10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายคูขาด – หนองแวงกลาง) หมู่ 2 
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคูขาด – หนองแวงกลาง) หมู่ 2 
12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบะหนองหอย  
13 โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ หนองบ้านคูขาด ม.2 
14 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565 จากนั้นได้
จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3   สรุปดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน โดยท าการซ่อมแซมถังน้ าที่ช ารุด หมู่ที่ 2 บ้านคูขาด 
2. โครงการวางท่อระบายน้ า และท าร่องน้ าล าห้วย (สายนางพลอย – ล าห้วยตระใกล้) หมู่ที่ 2

บ้านคูขาด 
3. โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. (สายสี่แยกทางเข้า อบต. – บ้านนายบรรจง  ศรีโยธา หมู่

ที่ 2 บ้านคูขาด 
หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ

โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
 

ปิดการประชุม  เวลา  12.๐๐ น 
 
 
 

ลงชื่อ    ถนอม  รักษาพงษ์      ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

ลงชื่อ จ.อ.  เพ็ชร  ประดับค า   ผู้ตรวจสอบ 
(เพ็ชร  ประดับค า) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ครรชิต  บุญทานัง    
               (ครรชิต  บุญทานัง) 
             รองปลัด อบต.โคกสง่า 

 
 



 
 

ลงชื่อ  วาสนา  ทองดี... 
     (นางวาสนา  ทองดี) 
   กรรมการ / เลขานุการ 

 
 

ลงชื่อ   รังสิทธิ์  เถียรวิทวัส.... 
     (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
    ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  15 มีนาคม  ๒๕64 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านโคกสง่าพัฒนา  

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  13.๐๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ 
และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือพบปะพ่อ แม่ พ่ี น้องชาว
หมู่บ้าน บ้านโคกสง่าพัฒนา เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอปัญหา
ของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยัง
ได้กล่าวถึงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือโครงการ “Fun Run 2021 โดย
ชี้แจงว่า โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2. เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3. เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่านรับทราบ
แล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายชัยยนัต์ ทุงจันทร์ 
นายชัยยันต์ ทุงจันทร์  ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 13 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า) 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7 โครงการวางท่อส่งน้ าประปา (สายบ้านนายประจักษ์ แกนยางหวาย – บ้านนายเพ็ง  แทนไธ

สงค์)  หมู่ 9 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายรอบป่าช้า) หมู่ 9 



9 โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก ล าห้วยโสกแร่ (สายสามแยกนานางประมวล  โนนใหม่ – นา
นายสมาน จุมพล) หมู่ 9 

10 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายสามแยกทางโค้งโนนขี้เหล็ก – โนนขี้เหล็ก) หมู่ 
9 

11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบะหนองหอย  
12 โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ หนองบ้านคูขาด ม.9 
13 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565จากนั้นได้
จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายฉวี  แสนอินทร์ – ล าห้วยหนองตระใกล้) สองฝั่งทาง 
หมู่ที่ 9 บ้านโคกสง่าพัฒนา 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสามแยกบ้านนางลอง – สามแยกบ้านนายปรีชา  วงศ์ศรี)  หมู่
ที่ 9 บ้านโคกสง่าพัฒนา 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายรอบหนองป่าช้า)  หมู่ที่ 9 บ้านโคกสง่าพัฒนา 
หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ

โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
ปิดการประชุม  เวลา  16.๐๐ น 

 
 
 

ลงชื่อ   ถนอม  รักษาพงษ์     ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

ลงชื่อ จ.อ.   เพ็ชร  ประดับค า    ผู้ตรวจสอบ 
(เพ็ชร  ประดับค า) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ครรชิต  บุญทานัง 
               (ครรชิต  บุญทานัง) 

              รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 
 



ลงชื่อ  วาสนา  ทองดี........ 
     (นางวาสนา  ทองดี) 

    กรรมการ / เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ.   รังสิทธิ์  เถียรวิทวัส... 
     (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
     ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  16 มีนาคม  ๒๕64 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที ่1 บ้านหนองแกมน  

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  ๐๙.๐๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ไดก้ล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการ

ออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือ
พบปะพ่อ แม่ พี่ น้องชาวหมู่บ้าน บ้านหนองแกมน เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่าน
ร่วมกันเสนอปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือ
โครงการ “Fun Run 2021 โดยชี้แจงว่า โดยมีวัตถุประสงค ์ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
5. เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
6. เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่านรับทราบ
แล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายประสิทธิ์  ปะตะสังข์ 
นายประสิทธิ์  ปะตะสังข์  ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 10 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3 โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7 โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ หนองบ้านคูขาด ม 1 
8 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางโฮม – นายยงยุทธ์  พันไธสงค์) หมู่ 1 
9 โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก  (สายล าห้วยหนองตระใกล้) หมู่ 1 
10 11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายเริ่มจากบ้านหนองแกมน – ถนนลาดยางบ้านโคกไม้
งาม) หมู่ที่ 1  
จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565จากนั้นได้
จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี้ 
1 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านบ้านหนองแกมน หมู่ที่ 1 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางโฮม – นายงยุทธ์ พันไธสงค์) หมู่ที่ 1 
3 โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านหนองแกมน หมู่ที่ 1 
 



หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ
โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทกีารประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
ปิดการประชุม  เวลา  12.๐๐ น 

 
 
 

ลงชื่อ   ถนอม   รักษาพงษ์    จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

ลงชื่อ จ.อ.  เพ็ชร  ประดับค า   ผู้ตรวจสอบ 
(เพ็ชร  ประดับค า) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ครรชิต   บุญทานัง   . 
               (ครรชิต  บุญทานัง) 

              รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 
 

ลงชื่อ    วาสนา   ทองดี    . 
   (นางวาสนา  ทองดี) 

  กรรมการ / เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ    รังสิทธิ์  เถียรวิทวัส    . 
     (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
    ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  16 มีนาคม  ๒๕64 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านโนนพริก  

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  13.0๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อทีป่ระชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ 
และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือพบปะพ่อ แม่ พ่ี น้องชาว
หมู่บ้าน บ้านโนนพริก เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอปัญหาของชาวบ้าน
ให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึง
งานที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือโครงการ “Fun Run 2021 โดยชี้แจงว่า 
โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่านรับทราบ
แล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายสานิต  ใจตาง 
นายสานิต  ใจตาง   ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 15 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
5. โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ หนองบ้านคูขาด ม.7 
6 โครงการจัดซื้อถังน้ าแบบลูกบอล (หอสูง) พร้อมระบบควบคุมการปล่อยน้ า  หมู่ 7 
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
8 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 



9 โครงการ ปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก (สายสี่แยกกลางบ้านโนนพริก – ล าห้วยอีสานเขียว) 
หมู่ 7 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายภูวนาท – สี่แยกรพสต.โคกสง่า) หมู่ 7 
11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบะหนองหอย  
12 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.(สายโนนพริก – หนองส าโรง) หมู่ที่  7 
13 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.(สายโนนพริก – หนองส าโรง) หมู่ที่  7 
14 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สายโนนพริก – โคกไม้งาม) หมู่ที่. 7 
15 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565
จากนั้นได้จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี ้

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายโนนพริก – โคกไม้งาม) หมู่ที่ 7 บ้านโนนพริก 
2. โครงการจัดซื้อถังน้ าแบบลูกบอล พร้อมระบบควบคุมการปล่อยน้ า หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายศาลากลางบ้าน – ล าห้วยอีสานเขียว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ
โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า “ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑6.๐๐ น 
 
 

ลงชื่อ  ถนอม  รักษาพงษ์    ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 
 

       ลงชื่อ จ.อ.   เพ็ชร  ประดับค า     ผู้ตรวจสอบ 
     (เพ็ชร  ประดับค า) 
    หัวหน้าส านักปลัด              

 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.   ครรชิต บุญทานัง     . 
                  (ครรชิต  บุญทานัง) 

                 รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 
 



 
 

 ลงชื่อ   วาสนา  ทองดี     . 
        (นางวาสนา  ทองดี) 

        กรรมการ / เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ    รังสิทธิ์   เถียรวิทวัส      .    
        (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
         ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  17 มีนาคม  ๒๕64 
ณ ศาลาวัด ถาวร หมู่ที่ 3 บ้านหนองบะ  

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  ๐๙.๐๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ 
และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือพบปะพ่อ แม่ พ่ี น้องชาว
หมู่บ้าน บ้านหนองบะ เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอปัญหาของชาวบ้าน
ให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึง
งานที่จะเกิดข้ึนในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือโครงการ Fun Run 2021 โดยชีแ้จงว่า 
“โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่าน
รับทราบแล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายทองพูน  โสขันตี 
นายทองพูน  โสขันตี  ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 15 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายรอบหนองบะ) หมู่ที่ท 3 
8 โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก (สายหนองบะ – หนองโน) หมู่ 3 
9 โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก (สายหนองบะ – ก้อนหินใหญ่) แยกหนองแต้ หมู่ 3 



10 โครงการถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก (สายรอยหนองบะ – รตอ. ณรงค์ชัย ชัยดีมา)หมู่ 3 
11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายหนองบะ – โคกม่วง) หมู่ 3 
12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายหนองบะ – ห้วยม่วง)  หมู่ 3 
13 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบะหนองหอย  
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หนองบะ – ห้วยม่วง)  หมู่ที่ 3 
15 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565
จากนั้นได้จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี ้

1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผสายหนองบะ – ก้อนหินใหญ่) หมู่ที่ 3 บ้านหนองบะ 
2. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน (สายศาลากลางบ้าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้าน

หนองบะ 
3. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก (สายหนองบะ – บ้านรต.อ.ณรงค์ชัย   ชัย

ดีมา)หมู่ที่ 1 บ้านหนองบะ 
หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด ในการน าเสนอ

โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
 

ปิดการประชุม  เวลา  12.๐๐ น 
 
 

ลงชื่อ  ถนอม  รักษาพงษ์     ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 
 

      ลงชื่อ จ.อ.   เพ็ชร   ประดับค า      ผู้ตรวจสอบ 
     (เพ็ชร  ประดับค า) 
    หัวหน้าส านักปลัด              

 
 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ครรชิต   บุญทานัง     .  
            (ครรชิต  บุญทานัง) 

             รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 



 
ลงชื่อ   วาสนา  ทองดี    .    
        (นางวาสนา  ทองดี) 

        กรรมการ / เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ.  รังสิทธิ์  เถียรวิทวัส    .     
        (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
        ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  17 มีนาคม  ๒๕64 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง  

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  13.0๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ 
และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือพบปะพ่อ แม่ พ่ี น้องชาว
หมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอปัญหาของชาวบ้าน
ให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึง
งานที่จะเกิดข้ึนในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือโครงการ Fun Run 2021 โดยชีแ้จงว่า 
“โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่าน
รับทราบแล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายสุปี  พลโยธา 
นายสุปี  พลโยธา  ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 13 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7. โครงการขุดลอกคลอง(รอบโคกหลักหินาธารณประโยชน์)  หมู่ที่  8 
8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายนายทอง – นางบาง) หมู่ 8 
9 โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก (สายฝายไชโย – นานายเรวัติ) หมู่ 8 



10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ 8 
11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายฝายไชโย – นานายเรวตัิ)  หมู่ 8 
12 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.(สายบ้านโคกสว่าง –บ้านโนนส าราญ) หมู่ที่  8 
13 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565
จากนั้นได้จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี ้

1. โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. (สายข้าง ร.รหนองบะโคกสว่าง ) ข้างละ 0.50 เมตร  หมู่
ที่ 8 บ้านโคกสว่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง 
3. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายฝายไชโย – นานายเรวัติ) หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง 

หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ
โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑6.๐๐ น 

 
ลงชื่อ   ถนอม   รักษาพงษ์    ผู้จดบันทึก 

(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

 
 

 ลงชื่อ จ.อ.    เพ็ชร   ประดับค า    ผู้ตรวจสอบ 
     (เพ็ชร  ประดับค า) 
    หัวหน้าส านักปลัด              

 
ลงชื่อ พ.จ.อ.  ครรชิต   บุญทานัง   .  

              (ครรชิต  บุญทานัง) 
                 รองปลัด อบต.โคกสง่า 

 
 

ลงชื่อ   วาสนา  ทองดี   .      
        (นางวาสนา  ทองดี) 

        กรรมการ / เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ    รังสิทธิ์   เถียรวิทวัส   .    
        (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
         ประธาน คณะกรรมการฯ 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  18 มีนาคม  ๒๕64 
ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่  

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  ๐๙.๐๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการ
ออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือ
พบปะพ่อ แม่ พี่ น้องชาวหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกัน
เสนอปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือโครงการ Fun 
Run 2021 โดยชี้แจงว่า “โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่าน
รับทราบแล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนางรัชนี  นาคศรี 
นางรัชนี  นาคศรี  ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 16 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
5. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า(ล าห้วยหนองผือ – หนองไผ่)  หมู่ 6 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
7. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
8 โครงการก่อสร้างถนนดิน หินคลุก (สายสามแยก – ล าห้วยโสกคลอง) หมู่ 6 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสี่แยกบ้านพ่อหลอด – พ่อประสาท)  หมู่ 6 



10 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบะหนองหอย 
11 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.( สายรอบหนองไผ่)  หมู่ที่ 6 
12 โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง (สายหนองไผ่ –บ้านกุดรู) หมู่ที่ 6 
13 โครงการซ่อมแซม ถนน   (สายคูขาด – หนองไผ่ ) หมู่ที่ 6 
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หนองไผ่ – หนองมน)  หมู่ที่ 6 
15 โครงการปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะ หนองบ้านคูขาด ม.7 
16 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

ผอ.สมบูรณ์ ได้น าเสนอ ให้เจ้าหน้าที่สอบถามไปยังหมู่ 10 ว่าเขาเห็นด้วยใหม?ที่เราจะรวมโครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า (สายล าห้วยหนองผือ – หนองไผ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ สาธารณะที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวว่า “จะสอบถามให้ เพาะว่าเสร็จจากหมู่ 6 แล้จะไปต่อหมู่ 10” 
จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565
จากนั้นได้จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี ้

1. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า (สายล าห้วยหนองผือ – หนองไผ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 
2. โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายม่สวาท ป้องจรา – ล าคลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 6   
บ้านหนองไผ่ 

  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองไผ่ – หนองมน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 
หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ

โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กลา่วต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑2.๐๐ น 
 
 
 

ลงชื่อ     ถนอม  รักษาพงษ์     ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

   ลงชื่อ จ.อ.     เพ็ชร   ประดับค า       ผู้ตรวจสอบ 
     (เพ็ชร  ประดับค า) 
    หัวหน้าส านักปลัด              

 
 
 



 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.   ครรชิต   บุญทานัง    .  
                  (ครรชิต  บุญทานัง) 

                 รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 
 

ลงชื่อ    วาสนา   ทองดี    .      
        (นางวาสนา  ทองดี) 

        กรรมการ / เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ    รังสิทธิ์   เถียรวิทวัส      . 
       (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวสั) 
        ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  18 มีนาคม  ๒๕64 
ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์ 

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  13.0๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการ
ออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือ
พบปะพ่อ แม่ พี่ น้องชาวหมู่บ้าน บ้านหนองสมบูรณ ์เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่าน
ร่วมกันเสนอปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือ
โครงการ Fun Run 2021 โดยชี้แจงว่า “โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่าน
รับทราบแล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายสวัสดิ ์ ปุ้งโพธิ์ 
นายสวัสดิ์  ปุ้งโพธิ์ ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 13 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (สายปู่ตา – บ้านหนองแวงกลาง)  หมู่ 10 
8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบะหนองหอย 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนายลีต้า – นายบุญเส็ง มะลิยศ)  หมู่ที่ 10 



10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนายลีต้า – นายบุญเส็ง มะลิยศ) หมู่ที่ 10 
11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายคูขาด – ไปหนองไผ่ – หนองสมบูรณ์) หมู่ที่ 10 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหนองสมบูรณ์ – หนองแวงกลาง) หมู่ที่ 10 
13 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวว่า “จากการที่ได้ไปประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อเช้านี้ ทางด้านหมู่ที่ 6 ให้
สอบถาม จะร่วมกันกับหมู่ท่ี 6 ที่จะสามารถรวมโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า (สายล าห้วยหนอง
ผือ – หนองไผ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพราะเราจะมีงบประมาณที่
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ได้ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยที่จะร่วมกันกับหมู่ท่ี 6 ด าเนินโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า (สายล าห้วยหนองผือ – หนองไผ่) 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 

หัวหน้าส านักปลัด.   จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565จากนั้น
ได้จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า (สายล าห้วยหนองผือ – หนองไผ่) หมู่ที่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์ 
2. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV  ตามจุดเสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์ 
3. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง (สายคูขาด – หนองไผ่ – หนองสมบูรณ์) หมู่ที่ 10 บ้านหนอง

สมบูรณ์ 
หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ

โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑6.๐๐ น 

 
 

ลงชื่อ      ถนอม   รักษาพงษ์      ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

  ลงชื่อ จ.อ.     เพ็ชร    ประดับค า      ผู้ตรวจสอบ 
     (เพ็ชร  ประดับค า) 
    หัวหน้าส านักปลัด              

 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.   ครรชิต    บุญทานัง  .    
                  (ครรชิต  บุญทานัง) 

                   รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 



 
ลงชื่อ  วาสนา   ทองดี   .     
        (นางวาสนา  ทองดี) 

        กรรมการ / เลขานุการ 
 
 
 

ลงชื่อ     รังสิทธิ์   เถียรวิทวสั     . 
      (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
      ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  19 มีนาคม  ๒๕64 
ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง 

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  09.0๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการ
ออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือ
พบปะพ่อ แม่ พี่ น้องชาวหมู่บ้าน บ้านหนองแวงกลาง เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่าน
ร่วมกันเสนอปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือ
โครงการ Fun Run 2021 โดยชี้แจงว่า “โดยมีวัตถุประสงค์  

1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
3 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่าน
รับทราบแล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายศุภนจิ  สมสกีสิทธิ์ 
นายศุภนิจ  สมสกีสิทธิ์  ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 17 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. (ฝายใหญ่ – หนองแวง) หมู่ที่ 4 
8 โครงการก่อสร้างระบบประปา ฝายใหญ่ พร้อมขายเขตไฟฟ้า หมู่ 4 
9 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน (สายทิศเหนือหมู่บ้าน – บ้านนางอุไรวรรณ) หมู่ 4 



10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายนายค าพันธ์ – นายดู่) หมู่ 4 
11 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายนายสุชาติ – คูขาด) หมู่ 4 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายรอบหนองแฝก)  หมู่ 4 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายที่สาธารณะหนองแฝก – บ้านนาย อนงค์  อนุอัน)  หมู่ 4 
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายรอบหนองแวง)  หมู่ 4 
15 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.( สายรอบหมู่บ้าน)  หมู่ที่  4 
16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (หนองแวงกลาง – ห้วยม่วง) หมู่ที่ 4 
17 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

นางพรทิพย์         ได้เสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร และเพ่ือที่อยู่อาศัย (สายหนองแวงกลาง – ห้วยม่วง)
หมู่ที่ 4 ระยะทาง  1,000 เมตรโดยให้เหตุผลว่า เพ่ือให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รับความสะดวก 
และมีไฟฟ้าใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

มติที่ประชุม          เห็นด้วยเพ่ือให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้รับความสะดวก และมีไฟฟ้าใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพ 

นายสุบิน พลโยธา    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ และทิศใต้) หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง
เพ่ือบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2565 เพราะเป็นโครงการเร่งด่วน 

มติที่ประชุม   เห็นด้วยให้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2565 
นายสุรัตน์ สุจริต ได้เสนอถนน ดินหินคลุก (สายรอบโคกหนองผือ) เพราะมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยให้ท าการปรับเกรดถนน ก่อนแล้วค่อยก่อสร้างเป็นถนนดิน
หินคลุก 

มติที่ประชุม      เห็นด้วยเพราะมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน 
หัวหน้าส านักปลัด.   จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565จากนั้น

ได้จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี้ 
1. โครงวางท่อระบายน้ า (สายนายประสงค์ – นายสุภาพ ยศม้าว หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ และทิศใต้) หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง

กลาง 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายรอบหนองแวงกลาง หนองน้ าสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านหนอง

แวงกลาง 
หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ

โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น 
 

ลงชื่อ     ถนอม   รักษาพงษ์     ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ลงชื่อ จ.อ.   เพ็ชร    ประดับค า     ผู้ตรวจสอบ 

  (เพ็ชร  ประดับค า) 
    หัวหน้าส านักปลัด              

 
 

ลงชื่อ พ.จ.อ.   ครรชิต   บุญทานัง    . 
              (ครรชิต  บุญทานัง) 

               รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 

 ลงชื่อ  วาสนา   ทองดี    .    
        (นางวาสนา  ทองดี) 

        กรรมการ / เลขานุการ 
 

ลงชื่อ    รังสิทธิ์   เถียรวิทวัส     . 
        (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
        ประธาน คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ในวันที่  19 มีนาคม  ๒๕64 
ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านหนองมน 

เริ่มประชาคมหมู่บ้านเวลา  03.0๐ น . 
หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  พร้อมแล้วได้กล่าวต่อที่ประชุม

ประชาคม ขอเชิญท่านรองนายก ท่านอภิชาต  งานยางหวาย พบปะพ่อ, แม่, พ่ี, น้อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

นายอภิชาต  ได้กล่าวได้กล่าวสวัสดี และได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และ
ได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องทบทวนและรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกันเสนอ
ปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
จากนั้นท่านรองนายกได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า 

หัวหน้าส านักปลัด.    โดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม ได้กล่าวชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการ
ออกประชาคมหมู่บ้านในวันนี้ และได้ชี้แจงถึงการจัดท าแผนพัฒนามีความจ าเป็นที่ต้องออกมาเพ่ือ
พบปะพ่อ แม่ พี่ น้องชาวหมู่บ้าน บ้านหนองมน เพ่ือเป็นการทบทวนและรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และได้รับข้อเสนอและความต้องการของประชาชน จึงให้ทุกท่านร่วมกัน
เสนอปัญหาของชาวบ้านให้ทุกท่านร่วมกันระดมสมองช่วยกันท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต่อไป จากนั้นยังได้กล่าวถึงงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือน เมษายน นี้ก็คือโครงการ Fun 
Run 2021 โดยชี้แจงว่า “โดยมีวัตถุประสงค์  

4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
5 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ   
6 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกาย”

จากนั้นได้อธิบายว่ามีแผนเก่าอยู่เท่าไหร่? ซ่ึงเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบนกระดาษบรุ๊ฟให้ทุกท่าน
รับทราบแล้ว ส่วนอีกกระดานให้ทุกท่านน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

หัวหน้าส านักปลัด.   ได้กล่าวเชิญผู้น าชุมชน โดยนายภมร  ประโพธิ์ศรี 
นายภมร  ประโพธิ์ศรี ได้กล่าวถึงแผนมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 14 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
4. โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร (ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 
6. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน คสล., ถนนดิน, และลาดยาง ภายในต าบลโคกสง่า ประจ าปี  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนางทองสี นาน้อย – นางสมควร)  หมู่ 5 
8 โครงการก่อสร้างถนนดิน หินคลุก (สายรอบหนองมน) หมู่ 5 
9 โครงการก่อสร้างถนนดิน หินคลุก (สายแม่บุญน้อย – แม่บุพพา) หมู่ 5 



10 โครงการก่อสร้างถนน คสล ( สายบ้านหนองมน – บ้านห้วยม่วง) หมู่ที่ 5 
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล ( สายบ้านหนองมน – บ้านห้วยม่วง) หมู่ที่ 5 
12 โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง (บ้านหนองมน –บ้านหนองไผ่) หมู่ที่ 5 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หนองไผ่ – หนองมน) หมู่ที่  5 
14 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (หมู่ที่ 1 – 10) 

หัวหน้าส านักปลัด.   จากนั้นได้ให้จัดล าดับแผนว่าโครงการใดที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะเอาเข้าข้อบัญญัติในปี 2565จากนั้น
ได้จัดล าดับ โครงการที่ 1, 2, และ 3 สรุปดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนน คสล, (สายนางทองสี นาน้อย – นางสมควร) หมู่ที่ 5 บ้านหนองมน 
2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก. (สายบ้านหนองมน – ห้วยม่วง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองมน 
3. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก. (สายบ้านหนองมน – เหลิ่งหิน) หมู่ที่ 5 บ้านหนองมน 

หัวหน้าส านักปลัด   จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านได้ช่วยกันระดมความคิด  ในการน าเสนอ
โครงการต่างๆ จนส าเร็จ วัตถุประสงค์จากนั้นได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านว่า มีใครสงสัย
อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มี  

หัวหน้าส านักปลัด   ได้กล่าวต่อที่ประชุม ว่า  “ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในวันนี้กระผมขอปิดเวทีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน” 

 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑6.๐๐ น 

 
ลงชื่อ    ถนอม    รักษาพงษ์     ผู้จดบันทึก 

(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์ ) 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ลงชื่อ จ.อ.    เพ็ชร   ประดับค า   ผู้ตรวจสอบ 

     (เพ็ชร  ประดับค า) 
    หัวหน้าส านักปลัด              

 
ลงชื่อ พ.จ.อ.  ครรชิต   บุญทานัง   .  

              (ครรชิต  บุญทานัง) 
               รองปลัด อบต.โคกสง่า 

 
 

 ลงชื่อ   วาสนา   ทองดี    .   
        (นางวาสนา  ทองดี) 

        กรรมการ / เลขานุการ 
 
 

ลงชื่อ    รังสิทธิ์   เถียรวิทวัส    . 
        (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส) 
       ประธาน คณะกรรมการฯ 

 



รายงานการประชุม 
ประชาคมระดับต าบล เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

 แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

 ในวันที่  24  มีนาคม  ๒๕64 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  

เร่ิมประชาคมระดับต าบล  ๐๙.๓๐ น . 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ    โดยนายคมสัน  ประวัติ ได้กล่าวต่อที่ประชุประชาคมระดับต าบลโดยได้กล่ารายงาน 

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุประชาคมระดับต าบล เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม 
การบูรณาการ เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อ ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท. กับปัญหาความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพร้องต้องกัน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
วันนี้ โดยมีตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ดังนี้ ผู้แทนกลุ่ม อ.ส.ม., ผู้แทนอ.ป.พ.ร., ผู้แทนกลุ่ม
เกษตรกร, ผู้แทนกลุ่มเยาวชน, และผู้แทนอาชีพ เข้าร่วมและเปิดโอกาสให้ผู้แทนของชุมชนได้
น าเสนอโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  แก้ไข /เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 
และเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ซึ่งการ ประชุมประชาคมระดับ
ต าบล ได้รับเกียรติจาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสง่า, และสภา
องค์กรชุมชนต าบลโคกสง่า, ผอ.หนองไผวิทยา,  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, ปราชญ์
ชาวบ้าน มาร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  แก้ไข /เปลี่ยนแปลง 
/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2564 และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  

นายกอบต. ได้กล่าวเปิดเวทีประชุประชาคมระดับต าบลขอขอบคุณมากๆ กับท่านวิทยากรทั้งหมด ที่มาร่วม
ประชุประชาคมระดับต าบลในวันนี้  และได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับต าบล
ว่า ขอให้การประชุมประชาคมระดับต าบล ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมกับ
วัตถุประสงค์ของการประชุมประชาคมระดับต าบล  

เวลา ๐๙.30 –  ๐๙.๔๐  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๐๙.๔๐ –  ๑0.1๐  น.  การบรรยายหัวข้อ  “แนวทางด้านสาธารณสุข” โดยตัวแทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสง่า  โดยนางวรรณภา  พรมเพชร ได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคมว่า  

                           ปัจจุบนัไข้เลือดออกก าลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย เพราะแต่
ละปีมีผู้ป่วยจากทุกภาคเป็นจ านวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี และโรคนี้มัก
ระบาดมากในฤดูฝนเพราะมียุงลายชุกชุม 
ไข้เลือดออก คือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะน าโรค 
กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการ
แพร่เชื้อให้คนอ่ืนๆ ต่อไป  
การติดต่อของโรคไข้เลือดออก 
โรคไข้เลือดออก มักติดต่อจากคนไปสู่คน ซึ่งมียุงลายเป็นตัวพาหะท่ีส าคัญ (Aedes aegypt) 
โดยยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี จากนั้นเชื้อจะเข้าไปฟักตัวและเพ่ิม
จ านวนในตัวยุงลาย ท าให้มีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวของยุงตลอดระยะเวลาของมันประมาณ 1 - 2 
เดือน แล้วถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนที่ถูกกัดได้ ยุงลายเป็นยุงที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน มักออกกัด

https://www.sanook.com/health/445/
http://www.sanook.com/health/16653/


เวลากลางวัน มีแหล่งเพาะพันธุ์ คือ น้ านิ่งที่ขังอยู่ในภาชนะเก็บน้ าต่างๆ อาทิ โอ่ง แจกัน
ดอกไม้ ถ้วยรองขาตู้ จาน ชาม กระป๋อง หม้อ ยางรถยนต์ หรือกระถาง เป็นต้น 

โ โรคไข้เลือดออก พบโดยมากในฤดูฝน เนื่องจากในฤดูนี้เด็กๆ มักจะอยู่บ้านมากกว่าฤดูอ่ืนๆ อีก
ทั้งยุงลายยังมีการแพร่พันธุ์มากในฤดูฝน ซึ่งในเมืองใหญ่ๆ อย่าง กรุงเทพฯ อาจพบโรค
ไข้เลือดออกนี้ได้ตลอดทั้งปี 
ไข้เลือดออก อันตรายถึงชีวิต 
ผู้ป่วยบางรายแค่มีอาการไข้ขึ้นสูง พอไข้ลดก็กลับบ้านได้เลย แต่ผู้ป่วยบางรายอาการหนัก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่เชื้อที่ได้รับ และภูมิต้านทานโรคของตัวผู้ป่วยเอง จึงท าให้ความรุนแรงของอาการ
ไข้เลือดออกในแต่ละคนไม่เท่ากัน 
ช่วงที่อันตรายที่สุด ของโรคไข้เลือดออก 
ในช่วงที่รักษาตัวจนไข้ลด ภายใน 48 ชั่วโมง ผู้ปว่ยที่มีอาการหนักอาจเกิดอาการช็อก หรือ
เลือดออกตามร่างกาย ซึ่งสาเหตุจากการเสียชีวิตในโรคนี้ก็มาจากอาการช็อก ร่างกายขาดน้ า
อย่างรุนแรง (แม้เราจะไม่เห็นผู้ป่วยมีอาการขาดน้ าจากภายนอกแต่ย่างใด) น้ าในหลอดเลือด
จะไหลไปอยู่ในเนื้อเยื่อข้างเคียง ความดันเลือดลดลง จนเกิดอาการช็อกตามมา แต่หากไม่
แสดงอาการใดๆ ก็จะถือว่าปลอดภัยแล้ว 
ลักษณะของยุงลาย 
ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก คือ ยุงลายตัวเมีย มีลักษณะเป็นลายสีขาวสลับด าที่
ท้อง ล าตัวและขา พบมากตามบ้านอยู่อาศัยและในสวน ออกหากินในเวลากลางวันและ
ขยายพันธุ์โดยวางไข่ในน้ านิ่ง พบบ่อยตามภาชนะท่ีมีน้ าขัง เช่น โอ่งน้ า แจกันดอกไม้ จานรอง
ขาตู้กับข้าว ยางรถยนต์เก่า และเศษวัสดุอ่ืนๆ เป็นต้น จากนั้นได้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคม
ระดับต าบลว่า “สถานการณ์ในตอนนี้ต าบลโคกสง่าของเราอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค
ระบาดไข้เลือดออกจึงอยากแนะน าว่าเราจงช่วยกันป้องกันที่ด ี
การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด 
1. นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด 
2. จุดยากันยุงหรือใช้ยาทาหรือยาฉีดกันยุง และควรใช้อย่างระมัดระวัง 
3. ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่อับลมหรือเป็นมุมมืด มีแสงสว่างน้อย 
4. หมั่นอาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาดเพราะเหงื่อจะดึงดูดให้ยุงกัดมากข้ึน 
วิธีควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ท าได้ดังนี้ 

1. ก าจัด - ท าลาย - ฝัง - เผา เศษภาชนะท่ีไม่ใช้ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านไม่ให้มีน้ าขัง 
2. ควรปิดฝาโอ่งน้ าดื่ม น้ าใช้ ให้สนิท 
3. ใส่ผงซักฟอกหรือน้ าส้มสายชูหรือเกลือแกงหรือขี้เถ้าหรือทรายอะเบต หรือเทน้ าเดือดลงใน
จานรองขาตู้ทุกสัปดาห์ 
4. ใส่ปลาหางนกยูงลงในอ่างบัว ถังเก็บน้ าในห้องน้ าเพ่ือกินลูกน้ า  
5. ขัดล้างภาชนะเก็บกักน้ า เพ่ือขจัดยุงลาย 
6. เปลี่ยนน้ าในแจกันดอกไม้ทุก 7 วัน เพ่ือท าลายไข่ยุงลาย 
7. ท าความสะอาดรางระบายน้ าฝนให้สะอาด 
8. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ชุมชน ให้สะอาด 
การดูแลตนเอง 
1. ในระยะ 2 - 3 วันแรกของการเป็นไข้ถ้ายังรับประทานอาหารและดื่มน้ าได้ ไม่อาเจียน ไม่
ปวดท้อง ไม่มีจ้ าเลือดขึ้นและยังไม่มีอาการเลือดออกหรือภาวะช็อกเกิดข้ึน ควรปฏิบัติดังนี้ 

https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99/


- ให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ 
- หากมีไข้สูงให้ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดตัวบ่อยๆและให้ยาลดไข้พาราเซตามอล ผู้ใหญ่กิน 1-2 เม็ด เด็ก
โต ½ - 1 เม็ด เด็กเล็กใช้ชนิดน้ าเชื่อม 1- 2 ช้อนชา ถ้ายังมีไข้รับประทานซ้ าได้ทุก 6 ชัว่โมง 
ห้ามให้ยาแอสไพริน โดยเด็ดขาด เพราะอาจท าให้มีเลือดออกได้ง่ายขึ้น 
- ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กและเคยชัก ควรให้รับประทานยากันชักไว้ก่อน 
- รับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก และดื่มน้ ามากๆ 
- เฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
2. ถ้าผู้ป่วยอาเจียนมากหรือมีเลือดออกหรือมีภาวะช็อกเกิดขึ้นควรรีบส่งโรงพยาบาล 

เวลา ๑0.30 –  11.00  น. แนวทางการศึกษา โดย ผอ.วาทิต  นครราช  ได้กล่าวต่อที่ ประชุมประชาคม
ระดับต าบล ว่า “การพัฒนาคนเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด และส าคัญท่ีสุด” 

                           การศึกษาไทยยังมุ่งเน้นที่การผลิตคนเพื่อมารับใช้สังคม 
        การศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการผลิตคนให้รับใช้สังคมเท่านั้นเนื่องจาก

หลักสูตรที่จัดท าออกมาไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ท าให้คนเหล่านั้นก้าวจาก
สังคมชนบทไปตั้งหลักแหล่งในสังคมเมืองแทนที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  ตลอด
ระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่มีการจัดระบบการศึกษาไทยการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
ถ้าเปลี่ยนแปลงโดยยึดถือแต่ โรงเรียน ครู นักเรียน และเนื้อหาวิชาเป็นหลักโดยไม่ได้ให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมอ่ืนอย่างเท่าเทียมเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบที่หนี
ไม่พ้นการพายเรือในอ่างซึ่งไมต่างจากการศึกษาตอนเริ่มต้นที่น าเอาระบบโรงเรียนแบบ
ตะวันตกเข้ามาเมื่อปี พ.ศ 2441 ถ้าการศึกษาไทยยังเป็นเช่นนี้ผลเสียจะเกิดต่อนักเรียน 
จิตส านึกความเป็นครู และสังคม นักเรียนจะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้แต่ปฎิบัติไม่ได้เนื่องจาก
เข้าไปไม่ถึงปัญหาที่แท้จริงหลักสูตรยังคงเน้นการวัดผลให้นักเรียนจดจ าเนื้อหา ก าหนดเวลา
สอบผู้เรียนก็ต้องท่องจ า กวดวิชาท าให้เสียเวลาส่วนนี้ไปมากจนไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตและ
ประสบการณ์นอกห้องเรียน การศึกษาไทยต้องพัฒนาไปในทิศทางไหน? ครูต้องมีบทบาท
อย่างไร? และเด็กไทยต้องมีทักษะอะไรบ้าง? เพ่ือเตรียมพร้อมรับอนาคตการท างาน และ
สามารถอยู่รอดได้ในโลกแห่งการแข่งขันที่ทุกคนล้วนต้องฟาดฟันเพ่ือความเป็นหนึ่ง คุณครู 
ผู้ปกครอง รวมถึงทุกๆ คนที่ก าลังสนใจอนาคตการศึกษาของไทยว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน 
และจะมีประเด็นอะไรที่ควรรู้ไว้เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตนับจากนี้บ้าง  

" ตอนนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเปลี่ยนหมดแล้ว วิธีการเรียนรู้ วิธีการเข้าถึงข้อมูล ธรรมชาติการ
เรียนรู้คนมันเปลี่ยน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากข้ึน มันท าให้โจทย์
การศึกษาแบบเดิมที่เน้นการส่งต่อความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ไม่เวิร์คกับเด็กรุ่นนี้  เด็กปัจจุบัน
เติบโตมากับทักษะอีกแบบหนึ่ง ถูกเรียกร้องให้ต้องมีทักษะในการหาข้อมูลเอง ทักษะในการ
ตรวจสอบข้อมูล ทักษะที่จะเลือกผลิต เลือกแชร์ข้อมูลด้วยตัวเอง มีกระบวนการคิดอย่าง
รอบคอบมากขึ้น เพราะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะอนาคตเด็กมีความเสี่ยงมากขึ้น
จากเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
เด็กต้องวางแผนอนาคต เอาตัวเองไปผูกกับองค์กรเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้ว ต้องพ่ึงตัวเองมาก
ขึ้นและมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต้องการวิธีคิดอีกแบบหนึ่ง ทักษะอีกแบบหนึ่ง โจทย์แบบ
นี้ท าให้ผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงและมองการจัดการศึกษาให้เป็นการจัดโอกาสที่เกิดการเรียนรู้ " 

 เวลา ๑1.00 –  11.20  น.  โดยว่าที่ ร.ต. กฤษฏา  การพงษ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 ได้กล่าวต่อที่ ประชุมประชาคมระดับต าบล ว่า “การพัฒนากลุ่มอาชีพ และการสร้างรายได้ 

ลดรายจ่ายในครัวเรือน” 



ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชน ในรูปแบบของการรวมกลุ่ม องค์กร เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร 
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนผู้เข้ารวมกลุ่ม องค์กร ทุกคน 
จะได้รับความรู้ ส่งเสริมทักษะ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่าย  ช่วยปรับทัศนคติ เสริมสร้างความรู้ 
ความรักความสามัคคี ภายในกลุ่ม องค์กร นั้นๆ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงาน ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชน  ให้เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย  มี
การพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถน าสินค้า
มาจ าหน่าย เช่น สินค้า  OTOP, สินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ฯลฯ หรือ 
แลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่าง ทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจ
รากหญ้ า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็ง ต่อชุมชน สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้  คนจน
ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่าง
มี ประสิทธิภาพและยั่งยืน พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

เวลา ๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐  น. ระดมความคิดโดยจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า ได้ชี้แจงต่อที่ประชุประชาคมระดับ

ต าบล โดยให้ทุกท่านได้แยกกันเขากลุ่ม โดยมีกลุ่มดังนี้ 
                                     ผู้แทนกลุ่ม อ.ส.ม., ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร, ผู้แทนกลุ่มเยาวชน, และผู้แทนกลุ่มอาชีพ  
                                     จ านวนโครงการที่ได้จากการระดมความคิด มีดังนี้ 

กลุ่ม ผู้น าชุมชน  
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงทั้ง 10 หมู่บ้าน 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ภายหมู่บ้านในต าบล โคกสง่า 

4. โครงการจัดตั้งตลาดนัด โค – กระบือ ประจ าต าบลโคกสง่าน 

5. โครงการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มผู้น าในการออกตรวจงานตามภาระกิจ ที่
จ าเป็นเร่งด่วน  
6. โครงการก่อสร้างป้อมตรวจประจ าต าบล 
จ านวนโครงการที่ได้รับการเสนอ จ านวน  6 โครงการ 
กลุ่มเกษตรกร  
1. โครงการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร (เช่น เลี้ยงจิ้งหรีด,ปลาดุกในบ่อซีเมนร์, เลี้ยง

กบ และ เลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน) 
2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม และ นวัติกรรมใหม่ๆ  
3. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านเกษตรกรรม ของ เกษตรกร 
จ านวนโครงการที่ได้รับการเสนอ จ านวน 3 โครงการ  
กลุ่มเยาวชน     



1. โครงการสง่เสรมิสนบัสนนุ สถานทีเ่ล่นกีฬา พร้อมอปุกรณ์การออกก าลังกาย 
2. การอบรมการใช้โซเชียลที่ดี และเหมาะสมกับวัย 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดให้โทษ 
4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การขับขี่รถบนถนนที่ดี และกฎหมายจราจร 
5. โครงการฝึกอบรม ด้านอาชีพ (เช่น การช่าง และ การประกอบอาชีพที่

เหมาะสม) 
6. โครงการฝึกอบรม ด้านความเป็นผูน้ า, ความรับผดิชอบตอ่สังคม และหน้าที่ของ

เยาวชนที่ด ี
7. จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
จ านวนโครงการที่ได้รับการเสนอ จ านวน  7 โครงการ 
กลุ่มอปพร.  

1. โครงการสนับสนุน เพ่ิมค่าตอบแทนในการออกปฏิบัติหน้าที่ ของ อปพร. 
2. โครงการสนับสนุน เครื่องแบบ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
3. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ใหม่ๆ ตามยุคสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ในพ้ืนที่  
4. โครงการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการของ อปพร. 
5. โครงการจัดตั้งกองทุน ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ อปพร. 

จ านวนโครงการที่ได้รับการเสนอ จ านวน  5 โครงการ 
กลุ่มอาชีพ 
1. โครงการพัฒนาอาชีพ (ด้าน จักสาน, ด้านการเลี้ยงสัตว์, และ ด้านการทอผ้าไหม) 
2. โครงการปลูกพืชสมุนไพร (เช่น กัญชา, ตระไคร้, สมุนไพรอื่นๆ ฯลฯ) 
3. โรงการจัดตั้งตลาดชุมชน ตลาดสินค้า  OTOP  ประจำตำบล 
4. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านอาชีพ ของ อาชีพ 
จ านวนโครงการที่ได้รับการเสนอ จ านวน  4 โครงการ 
กลุ่ม อ.ส.ม. 
1. โครงการขอสนับสนุน เครื่องมือ ตรวจโรค เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ, 

เครื่องชั่งน้ าหนัก, และเครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาล 
2. โครงการขอสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ลานออกก าลังกาย พร้อม

อุปกรณ์ 
3. โครงการธนาคารปลากินลูกน้ า พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคาร

ปลากินลูกน้ า 
4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
5. โครงการขอสนับสนุน อาชีพ ส าหรับผู้สูงอายุ 
6. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุข ของ อสม. 
7. โครงการส่งเสริม สนับสนุน อาชีพให้กลุ่ม อสม. 
8. โครงการขอสนับสนุน งบประมาณ ศสมช. ให้แก่ อสม. 
จ านวนโครงการที่ได้รับการเสนอ จ านวน  8 โครงการ 
     รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  33  โครงการ 

  หัวหน้าส านักปลัด จากนั้นจ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า ได้ชี้แจงต่อที่ประชุประชาคมระดับต าบล ได้สรุปโครงการ
จ านวนโครงการที่ได้รับการเสนอ  ที่ประชุมประชาคมระดับต าบลให้รับทราบ  จากนั้นได้กล่า



ต่อที่ประชุมประชาคมระดับต าบล ขอเชิญท่านนายกได้กล่าวปิดการประชุมประชาคมระดับ
ต าบลในล าดับต่อไป 

เวลา ๑๖.๐๐ –  ๑๖.๓๐  น.    นายก อบต. นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส ได้กล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันระดม
ความคิดในวันนี้ ท าให้การประชุมประชาคมระดับต าบลในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ กระผมขอ
ปิดการการประชุมประชาคมระดับต าบล ขอขอบคุณครับ 

 
 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๖.0๐ น 
 
 
 

ลงชื่อ       ถนอม   รักษาพงษ์      ผู้จดบันทึก 
(นางสาวถนอม  รักษาพงษ์) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 
 

ลงชื่อ      เพ็ชร    ประดับค า   ผู้ตรวจสอบ 
(จ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

                                            ลงชื่อ พ.จ.อ. ครรชิต   บุญทานัง   . 
        (ครรชิต  บุญทานัง) 

          รองปลัด อบต.โคกสง่า 
 

                                                  ลงชื่อ       วาสนา   ทองดี    . 
              (นางวาสนา  ทองดี) 
            กรรมการ / เลขานุการ 

 
 

ลงชื่อ     รังสิทธิ์    เถียรวิทวัส     .   
       (นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวสั) 
        ประธาน คณะกรรมการฯ 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


