


บันทึกรายงานการประชุมประชาคมจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   

วันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. 
บ้านบาก  หมู่ที่  ๑  ณ. ศาลาเอนกประสงค์ 

 
นางพิศมัย  สลางสิงห์     :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก กล่าวเปิดการประชุมประชาคม 
    ประธานฯ                  จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)   
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาวบ้านบาก หมู่1 ได้เสนอ 
                                  โครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา  เพ่ือบรรจุไว้ 
 ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความต้องการ 
                                  ของพ่ีน้องประชาชน  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  
                                  จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอเปิดการประชุมประชาคม จัดท าจัดท าแผนพัฒนา             
                                  ท้องถิ่น คะ 
 
นายธีระพล  กลางประพันธ์  :  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก การประชุมประชาคม 
    ปลัดฯ                      จดัท าจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570)  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้อง          
                                  ชาวบ้านบาก หมู่1 ได้เสนอ 
                                  โครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา  เพ่ือบรรจุไว้ 
                                  ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พี่น้องได้ตรงกับความต้องการ 
                                 ของพ่ีน้องประชาชน  ตามท่ีท่าน นายกองค์การบริหารส่วน   
                                 ต าบลค าบก กล่าว 
 
นายบุญญวัฒน์  รัตนวงค์     : หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก การประชุม                  
    หัวหน้าส านักปลัดฯ        ประชาคมจัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ออกมาประชาคมทุกปี                                            
                                   ท าแผนพัฒนาฯ ซึ่งพ่ีน้องประชาชนบ้านบาก รับทราบกันดีแล้ว ครับ     
                                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ  
                                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด ๓ การจัดท า    
                                  แผนพัฒนา ข้อ17 การท าแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบ 
                                  ขั้นตอน และท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก และท่านปลัด  
                                  องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก ได้ชี้แจงในที่ประชาคมนั้น เป็นที่เข้าใจ 
                                  และถูกต้อง  
 
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญท่าน นายส าเนียง  ห้วยทราย ผู้ใหญ่บ้าน พบพูดคุย 
นักวิเคราะหฯ์                 กบัพ่ีน้องชาว บ้านบากหมู่1 ครับ  ขอเรียนเชิญครับ 
 
นายส าเนียง  ห้วยทราย   : สวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาว บ้านบาก หมู่1 ทุกท่านครับ ในวันนี้ทาง องค์การ             
   ผู้ใหญ่บ้าน/หมู่1          บริหารส่วนต าบลค าบก ได้มาให้พวกเราเสนอโครงการความต้องการใน  
                                 การพัฒนาท้องถิ่นของ ชุมชนเรา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไป 
                                 แก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้  ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน บ้านบาก   
                                 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  จังหวัด ครับ 
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จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญ ที่ประชุมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ครับ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    ผู้ทรงคุฯวุฒ ิ   
                                         ๑.นางอดิชาญ  ห้วยทราย    
                                         ๒.นายเหรียญทอง  ห้วยทราย 
                                         ๓.นายค าใส  ห้วยทราย 
                                       ตัวแทนประชาคม    
                                         ๑.นายวิเชียร   ห้วยทราย   
                                         ๒.นางนิ่ม  หว้ยทราย 
                                         ๓.นายวรรณ    หว้ยทราย 
                                                     ๔.นายประเชษฐ  ห้วยทราย 
 
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการ ค่ะ 
ที่ประชุม                     
 
นายส าเนียง  ห้วยทราย : 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายชัยณรงค์ ระยะทาง 30 เมตร         
ผู้ใหญ่บ้าน/หมู่1              บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาห้วยปุ่ง  ระยะทาง ๕00 เมตร บ้าน 
                                  บาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๓.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลาประชาคม   บ้านบาก หมู่1  
                                 ต าบลค าบก 
                               ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโรงโม้  ระยะทาง ๑,๘00 เมตร  
                                 บา้นบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านบาก-ฝายน้ าล้นห้วย 
                                 ทราย  ระยะทาง ๒,๖00 เมตร    บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๖.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส สายขัวไม้เชือก  บ้านบาก หมู่1 ต าบล 
                                  ค าบก 
                               ๗.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร  สายนานายสกล    
                                  ระยะทาง ๒00 เมตร บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ๓๐ KVA สายภูพากูด  
                                  ระยะทาง ๓00 เมตร บ้านบาก หมู่1ต าบลค าบก 
 
นายโชคทวี  ห้วยทราย  : ๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิ่ม-หว้ยปุ่ง บ้านบาก หมู่1              
   สมาชิก อบต.               ต าบลค าบก 
                              ๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลัง ร.ร.บ้านบาก-นาหนองกระแด้ง   
                                 หมู1่ ต าบลค าบก 
                             ๑๑.โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายนานายอาเซีย  หมู่1 ต าบลค าบก 
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นายค าใส  ห้วยทราย  :       ๑๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้ระบบ โซล่าเซลล์(พลังงาน 
      สมาชิก อบต.                  แสงอาทิตย ์บ้านบาก หมู่1  ต าบลค าบก 
                                    ๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวาสนา หมู่1  ต าบลค าบก 
                                    14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนเกษตรกร หมู่1 ต าบลค าบก 
 
นายเหรียญทอง  ห้วยทราย   15.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยค าบก  บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
     ผู้เข้าร่วม/ประชุม           ๑๖.โครงการขุดลอกฝายน้ าล้นล าห้วยค าบก บ้านบาก หมู่1    ต าบลค าบก 
                                    ๑๗.โครงการขุดลอก ล าห้วยค าบกตอนล่าง หมู่1 ต าบลค าบก 
                                    ๑๘.โครงการขุดสระเก็บน้ า เพ่ือการเกษตร ห้วยพะซี บ้านบาก หมู่1ต าบลค าบก 
                                    ๑๙.โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ฝาย มข. บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                                    ๒๐.โครงการขุดลอกล าห้วยหินแตก  หมู่1 ต าบลค าบก 
 
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเรียงล าดับโครงการ ที่มีความส าคัญ ค่ะ 
ที่ประชุม                    1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายชัยณรงค์ ระยะทาง 30 เมตร         
                                  บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาห้วยปุ่ง  ระยะทาง ๕00 เมตร บ้าน 
                                  บาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๓.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลาประชาคม   บ้านบาก หมู่1  
                                 ต าบลค าบก 
                               ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโรงโม้  ระยะทาง ๑,๘00 เมตร  
                                 บา้นบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านบาก-ฝายน้ าล้นห้วย 
                                 ทราย  ระยะทาง ๒,๖00 เมตร    บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๖.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส สายขัวไม้เชือก  บ้านบาก หมู่1 ต าบล 
                                  ค าบก 
                               ๗.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร  สายนานายสกล    
                                  ระยะทาง ๒00 เมตร บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                               ๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ๓๐ KVA สายภูพากูด  
                                  ระยะทาง ๓00 เมตร บ้านบาก หมู่1ต าบลค าบก 
                              ๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิ่ม-ห้วยปุ่ง บ้านบาก หมู่1              
                                ต าบลค าบก 
                              ๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลัง ร.ร.บ้านบาก-นาหนองกระแด้ง   
                                 หมู1่ ต าบลค าบก 
                             ๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายอาเซีย  หมู่1 ต าบลค าบก 
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                                   ๑๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้ระบบ โซล่าเซลล์(พลังงาน 
                                        แสงอาทิตย์ บ้านบาก หมู่1  ต าบลค าบก 
                                   ๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวาสนา หมู่1  ต าบลค าบก 
                                   14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนเกษตรกร หมู่1 ต าบลค าบก 
                                   15.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยค าบก  บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                                   ๑๖.โครงการขุดลอกฝายน้ าล้นล าห้วยค าบก บ้านบาก หมู่1    ต าบลค าบก 
                                   ๑๗.โครงการขุดลอก ล าห้วยค าบกตอนล่าง หมู่1 ต าบลค าบก 
                                   ๑๘.โครงการขุดสระเก็บน้ า เพ่ือการเกษตร ห้วยพะซี บ้านบาก หมู่1ต าบลค าบก 
                                   ๑๙.โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ฝาย มข. บ้านบาก หมู่1 ต าบลค าบก 
                                   ๒๐.โครงการขุดลอกล าห้วยหินแตก  หมู่1 ต าบลค าบก 
 
 
ที่ประชุมฯ         : มติ  เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมประชาคมจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   

วันที่ 16 กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. 
บ้านกลาง  หมู่ที่  ๒  ณ. ศาลาวัดศรีอ้อมแก้ว 

นางพิศมัย  สลางสิงห์     :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก กล่าวเปิดการประชุมประชาคม 
    ประธานฯ                  จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                                                                      
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านกลาง หมู่๒  ได้เสนอ 
                                  โครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา  เพ่ือบรรจุไว้ 
 ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความต้องการ 
                                  ของพ่ีน้องประชาชน  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  
                                  จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอเปิดการประชุมประชาคม จัดท าจัดท าแผนพัฒนา             
                                  ท้องถิ่น คะ 
 
นายธีระพล กลางประพันธ์     :  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  การประชุมประชาคม 
    ปลัดฯ                      จดัท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านกลาง หมู่๒ ได้เสนอโครงการความต้องการ 
                                  ในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้     
                                  น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความต้องกา  ของพ่ีน้องประชาชน   
                                  ตามท่ีท่าน นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลค าบก ไดก้ล่าวมา 
 
นายบุญญวัฒน์  รัตนวงค์   : หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก การประชุมประชาคมหัวหน้า     
    หน.ส านักปลัดฯ          จดัท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ออกมาประชาคมทุกปี เพ่ือ 
                                 ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ซึ่งพ่ีน้องประชาชน  รับทราบกันดีแล้ว ครับ ตาม            
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ17               
                                 การท าแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน และท่าน นายก 
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                 ค าบก ได้ชี้แจงในที่ประชาคมนั้น เป็นที่เข้าใจและถูกต้อง ครับ 
 
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญท่าน นายบรรหาร ปากหวาน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 
นักวิเคราะหฯ์                 พบพูดคุยกับพ่ีน้องชาว บ้านกลาง  หมู่๒ ครับ  ขอเรียนเชิญครับ 
 
นายเนิ้ม     ปากหวาน     : สวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาว บ้านกลาง  หมู่๒ ทุกท่านครับ ในวันนี้ทาง     
    ผู้ใหญ/่บ้านหมู่๒         องคก์าร บริหารส่วนต าบลค าบก ไดม้าให้พวกเราเสนอโครงการความ 
                                 ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของ ชุมชนเรา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  
                                 จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้  ตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง                 
                                 ประชาชน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  จังหวัด ครับ 
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จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญ ที่ประชุมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ครับ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    ผู้ทรงคุฯวุฒ ิ   
                                         ๑.นางบุญเกื้อ   ปากหวาน    
                                         ๒.นางช่วย   ปากหวาน 
                                         ๓.นางสุภาพ   กลางประพันธ์ 
                                       ตัวแทนประชาคม    
                                         ๑.นางทวีแก้ว    ปากหวาน 
                                         ๒.นายสยาม   ปากหวาน 
                                         ๓.นางถ้วยทอง    เบญมาตย์ 
                                                     ๔.นางวิยน     ปากหวาน 
 
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการ ค่ะ 
ที่ประชุม                    
 
นายเนิ้ม   ปากหวาน  :  ๑.โครงการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามห้วยทราย จุดนานางลิมอุค า-นานางช่วย     
 ผู้ใหญ่บ้าน/หมู่2            ปากหวาน (เพ่ือประชาชน บ้านกลาง ม.๒) ต าบลค าบก 
                              ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบท่อสี่เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิร์ส) จุดสายนา 
                                 บญุร่วม บ้านกลาง ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๓.โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าดื่มพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร บ้านกลาง ม.๒ ต าบล    
                                 ค าบก 
นายส่าย  ปากหวาน  :     
   สมาชิก/ อบต.           ๔.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยถ่ า  บ้านกลาง ม.๒  ต าบลค าบก 
                               ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบท่อสี่เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิร์ส) จุดนาหน่องสาย 
                                  ป่าน-นานายโรม บ้านกลาง ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๖.โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ(ห้วยค าบก ห้วยปุ่ง) บ้านกลาง  ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวน นานายบุญโรมบ้านกลาง ม.๒ต าบลค าบก 
                               ๘.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต (วัดร้าง) บ้านกลาง  ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง เพ่ือการเกษตร   สายนายสว่าง-            
                                นานางเรียม บ้านกลาง  ม.๒ ต าบลค าบก 
                         
นางบุญเกื้อ ปากหวาน   :๑๐. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บ้านกลาง ม.๒  ต าบลค าบก  
ผู้เข้าร่วม/ประชุมฯ        11.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(พร้อมห้องน้ า)บ้านกลาง ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๑๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยกลาง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านกลาง  ม.๒  
                                    ต าบลค าบก 
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ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเรียงล าดับโครงการ ที่มีความส าคัญ ค่ะ 
ที่ประชุม                     ๑.โครงการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามห้วยทราย จุดนานางลิมอุค า-นานางช่วย  
                                   (เพ่ือประชาชน บ้านกลาง ม.๒) ต าบลค าบก 
                                ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบท่อสี่เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิร์ส) จุดสายนา 
                                  บุญร่วม บ้านกลาง ม.๒ ต าบลค าบก 
                                ๓.โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าดื่มพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร บ้านกลาง ม.๒ ต าบล    
                                   ค าบก 
                               ๔.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยถ่ า  บ้านกลาง ม.๒  ต าบลค าบก 
                               ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบท่อสี่เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิร์ส) จุดนาหน่องสาย 
                                  ป่าน-นานายโรม บ้านกลาง ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๖.โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ(ห้วยค าบก ห้วยปุ่ง) บ้านกลาง  ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวน นานายบุญโรมบ้านกลาง ม.๒ต าบลค าบก 
                               ๘.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต (วัดร้าง) บ้านกลาง  ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง เพ่ือการเกษตร สายนายสว่าง- 
                                  นานางเรียม บ้านกลาง  ม.๒ ต าบลค าบก 
                              ๑๐. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บ้านกลาง ม.๒  ต าบลค าบก  
                              11.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(พร้อมห้องน้ า)บ้านกลาง ม.๒ ต าบลค าบก 
                               ๑๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยกลาง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านกลาง  ม.๒  
                                    ต าบลค าบก 
  
ที่ประชุมฯ         : มติ  เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมประชาคมจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันที่ 15  กันยายน  ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. 
บ้านห้วยล าโมง หมู่ ๓  ณ. ศาลาการเปรียญวัดศรีจอมแก้ว 

 
นางพิศมัย  สลางสิงห์     :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก กล่าวเปิดการประชุมประชาคม 
    ประธานฯ                  จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ในวันนี้ขอให้พ่ี 
                                  น้องชาว บ้านห้วยล าโมง หมู่ ๓ ได้เสนอโครงการความต้องการในการ 
                                  พัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา  เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไป 
                                  แก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  และ 
                                  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอเปิดการประชุม 
                                  ประชาคม จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  คะ 
 
นายธีระพล  กลางประพันธ์  :  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  การประชุมประชาคม 
    ปลัดฯ                      จดัท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2566-2570)    
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านห้วยล าโมง หมู่ ๓ ได้เสนอ โครงการความ 
                                  ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเราเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  
                                  จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความต้องการ ของพ่ีน้อง  
                                  ประชาชน  ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  กล่าว 
นายบุญญวัฒน์  รัตนวงค์    : หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก การประชุม       
  หน.ส านักปลัดฯ            ประชาคมจัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  
                                 ได้ออกมาประชาคมทุกปี เพ่ือทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ซึ่งพี่น้อง 
                                 ประชาชน  รับทราบกันดีแล้ว ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
                                 ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
                                  หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ17               
                                 การท าแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน และท่าน นายก 
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                 ค าบก ได้ชี้แจงในที่ประชาคมนั้น เป็นที่เข้าใจและถูกต้อง ครับ 
 
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล    : ล าดับต่อไปเรียนเชิญท่าน นายประดิษฐ์  เบญมาตย์  ผู้ใหญ่บ้านห้วยล าโมง                  
      นักวิเคราะฯ        หมู่ ๓  พบพูดคุยกับพ่ีน้องชาว บ้านห้วยล า โมง  ครับ           
 
นายประดิษฐ์  เบญมาตย์ 
   ผู้ใหญ่/บ้านหมู่๓          : สวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาว บ้านห้วยล าโมง  หมู่๓ ทุกท่านครับ ในวันนี้ทาง     
                                  องค์การ บริหารส่วนต าบลค าบก ได้มาให้พวกเราเสนอโครงการความ 
                                 ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของ ชุมชนเรา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  
                                 จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้  ตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง                 
                                 ประชาชน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอ 
                                 เปิดการประชุมประชาคม จัดท าท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-  
                                 2570) ครับ         
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จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญ ที่ประชุมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ครับ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    ผู้ทรงคุฯวุฒิ    
                                         ๑.นางร้อน   เบญมาตย์ 
                                         ๒.นายเสริฐ  เบญมาตย์ 
                                         ๓.นายเหล็ก    เบญมาตย์ 
                                       ตัวแทนประชาคม    
                                         ๑.นางศิรินภา   เบญมาตย์ 
                                         ๒.นางตน  เบญมาตย์ 
                                         ๓.นายวรวุฒ ิ  เบญมาตย์ 
                                         ๔.นายสุพี   เบญมาตย์ 
 
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการ ค่ะ 
ที่ประชุม                     
 
นายประดิษฐ์  เบญมาตย์ :   ๑.โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติพร้อมห้องน้ า ป่าช้าบ้านห้วยล าโมง หมู่ 
   ผู้ใหญ่/บ้านหมู่๓               ๓ ต าบลค าบก 
                                   ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน(ทางเข้า) บ้านห้วยล าโมง    
                                      หมู่๓ ต าบลค าบก 
                                  ๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยล าโมง –ป่า 
                                     ช้าบ้านห้วยล าโมง หมู่๓ ต าบลค าบก 
                                  ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดศรีจอมแก้ว(รอบข้าง) บ้านห้วยล า 
                                    โมง หมู่๓ ต าบลค าบก 
                                  ๕.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน 
                                    หมู่บ้าน บ้านห้วยล าโมง หมู่๓ ต าบลค าบก 
                                  ๖.โครงการขยายเขตประปาภูเขา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยล าโมง หมู่๓  
                                   ต าบลค าบก 
  
นายวิชาติ   อุปัญญ์:         ๗.โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านห้วยล าโมง หมู่๓ ต าบลค าบก 
   สมาชิก อบต.              ๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย สี่แยกนานายเพชรศิริ-ป่าช้าบ้านห้วย 
                                    ล าโมง หมู่๓ ต าบลค าบก   
                                 ๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบห้วยล าโมง บ้านห้วยล าโมง หมู่๓          
                                    ต าบลค าบก 
                                 ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบท่อสี่เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิร์ส) 
                                      ห้วยค าเกียง บ้านห้วยล าโมง หมู่๓  ต าบลค าบก  
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นางร้อน   เบญมาตย์            11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยล าโมง  
   ผู้เข้าร่วม/ประชุม                   หมู่ ๓ ต าบลค าบก 
                                     ๑๒.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
                                          ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยล าโมง  หมู่๓  ต าบลค าบก 
                                      ๑๓.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าบ่อซีเมนต์ ภายในในหมู่บ้าน บ้านห้วย 
                                           ล าโมง หมู่๓  ต าบลค าบก 
                                      ๑๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล สายนาขอนแก่นค าบก หมู่๔  
                                           ต าบลค าบก 
                                      ๑๕.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยค าบก  บ้านค าบก  ม.๔ ต าบล 
                                           ค าบก   
                                     ๑๖.โครงการก่อสร้างฝาย มข.ห้วยค าบก บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก   
                                     ๑๗.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่๕         
                                           ต าบลค าบก 
                                    ๑๘.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยกลางภูผากูด บ้านโนนสะอาด  
                                         หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                    ๑๙.โครงการขุดลอกฝายชะลอน้ าภูผากูด บ้านโนนสะอาด หมู่๕  
                                         ต าบลค าบก 
                                    ๒๐.โครงการท าแนวป้องกันไฟป่าห้วยไร่ บ้านห้วยล าโมง หมู่๓  
                                         ต าบลค าบก 
                                    ๒๑.โครงการขุดลอกล าห้วยล าโมงบ้านห้วยล าโมง หมู่๓ ต าบลค าบก 
                                    ๒๒.โครงการก่อสร้างฝาย มข.ล าห้วยล าโมง บ้านห้วยล าโมง หมู่๓   
                                         ต าบลค าบก 
 
นายเหล็ก    เบญมาตย์       ๒๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยกลาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว       
     ผู้เข้าร่วม/ประชุม              บ้านห้วยล าโมง หมู่๓ ต าบลค าบก 
                                   ๒๔.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหวยพริก บ้านห้วยล าโมง หมู่๓          
                                        ต าบลค าบก 
                                   ๒๕.โครงการก่อสร้างฝาย มข.ล าห้วยล าโมง  บ้านห้วยล าโมง  หมู่๓   
                                        ต าบลค าบก 
 
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเรียงล าดับโครงการ ที่มีความส าคัญ ค่ะ 
ที่ประชุม                     
ที่ประชุมฯ         : มติ  เห็นชอบ 
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บันทึกรายงานการประชุมประชาคมจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันที่ 17  กันยายน  ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. 
บ้านค าบก หมู่ที่ ๔  ณ. ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง 

 
นางพิศมัย  สลางสิงห์     :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก กล่าวเปิดการประชุมประชาคม 
    ประธานฯ                  จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ในวันนี้ขอให้พ่ีน้อง 
                                  บ้านค าบก หมู่ที่ ๔ ได้เสนอโครงการความต้องการในการพัฒนา 
                                  ท้องถิ่นของชุมชนเรา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหา 
                                  ให้พี่น้องได้ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  และสอดคล้องกับ  
                                  แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอเปิดการประชุมประชาคม                   
                                  จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) คะ 
 
นายธีระพล  กลางประพันธ์    :  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  การประชุมประชาคม 
    ปลัดฯ                            จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
                                        ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านค าบก หมู่ที่ ๔   
                                        ได้เสนอ โครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา                    
                                        เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับ         
                                        ความต้องการ ของพ่ีน้องประชาชน  ตามที่ท่าน นายกองค์การ 
                                        บริหารสว่น ต าบลค าบก  ได้กล่าวมา 
 
นายบุญญวัฒน์ รัตนวงค์       : หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก การประชุม 
    หน.ส านักปลัดฯ               ประชาคมจัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
                                      ได้ออกมาประชาคมทุกปี เพ่ือทบทวนการจัดท า 
                                      แผนพัฒนาฯ ซึ่งพ่ีน้องประชาชน  รับทราบกันดีแล้ว ครับ ตาม            
                                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                                      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด๓การจัดท าแผนพัฒนาข้อ17               
                                      การท าแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน และท่าน          
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก และท่านปลัดองค์การบริหาร    
                                     ส่วนต าบลค าบก ได้ชี้แจงในที่ประชาคมนั้น เป็นที่เข้าใจและถูกต้อง  
                                     ครับ 
 
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญท่าน ก านัน นายพอน  สลางสิงห์ บ้านค าบก หมู่ที่ ๔   
      นักวิเคราะห์ฯ           พบพูดคุยกับพ่ีน้องชาว บ้านค าบก หมู่ที่ ๔  ครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 
นายพอน  สลางสิงห์      :   สวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาว บ้านค าบก หมู่ที่ ๔  ทุกท่านครับ ในวันนี้ทาง     
ก านัน/ต าบลค าบก            องค์การ บริหารส่วนต าบลค าบก ได้มาให้พวกเราเสนอโครงการความ 
                                 ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของ ชุมชนเรา  เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  
                                 จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้  ตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง                 
                                 ประชาชน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  จังหวัด ครับ 
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จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญ ที่ประชุมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ครับ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    ผู้ทรงคุฯวุฒิ    
                                         ๑.นายพอน สลางสิงห์       
                                         ๒.นางทองจันทร์  สลางสิงห์ 
                                         ๓.นายสมสี    สลางสิงห ์
                                       ตัวแทนประชาคม    
                                         ๑.นายเสนอ   สลางสิงห ์      
                                         ๒.นายลือชัย     สลางสิงห์       
                                         ๓.นางงา      สลางสิงห์       
                                         ๔.นางทุม    สลางสิงห์       
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการ ค่ะ 
ที่ประชุม                     
 
นายพอน สลางสิงห์      : ๑.โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร บ้านค าบก  ม.๔               
 ก านัน/ต าบลค าบก          ต าบลค าบก 
                               ๒.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก                        
                                  (บริเวณจุดศาลาประชาธิปไตย) 
                               ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายฝายน้ าล้นไปบ้านโนนสะอาด) ระยะทาง          
                                  ๑๐๐ เมตร บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก   
                              ๔.โครงการติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน บ้านค าบก  ม.๔  
                                 ต าบลค าบก   
 
นางสวรรค์    สลางสิงห์:  ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล   .สายห้วยค าบก    บ้านค าบก หมู่๔         
    สมาชิก อบต.              ต าบลค าบก 
                               ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สายฝายชลประทานนานางประไฟศรี-นา                
                                  นางลือชัย บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก 
                               ๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนค าบกราษฎ์นุกูล บ้านค าบก   
                                  ม.๔ ต าบลค าบก   
 
นายทองจันทร์  สลางสิงห์  ๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล สายนาขอนแก่นค าบก หมู่๔ ต าบล                
    ผู้เข้าร่วม/ประชุม           ค าบก 
                                 ๙.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยค าบก  บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก   
                                 ๑๐.โครงการก่อสร้างฝาย มข. ห้วยค าบก บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก 
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นายลือชัย     สลางสิงห์      ๑๑.โครงการก่อสร้างฝายหินห้วยค าบก หมู่๔  ต าบลค าบก 
ผู้เข้าร่วม/ประชุม              ๑๒.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน  ม.๔ ต าบลค าบก  
                                   ๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร โดยใช้พลังงาน 
                                        แสงอาทิตย์  บ้านค าบก ม.๔ ต าบลค าบก  
                                   ๑๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาลุงเด่น  บ้านค าบก  ม.๔    
                                        ต าบลค าบก 
 
ประธานฯ              : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเรียงล าดับโครงการ ที่มีความส าคัญ ค่ะ 
ที่ประชุม               : ๑.โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร บ้านค าบก  ม.๔               
                            ต าบลค าบก 
                            ๒.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก                        
                               (บรเิวณจุดศาลาประชาธิปไตย) 
                            ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายฝายน้ าล้นไปบ้านโนนสะอาด) ระยะทาง          
                                  ๑๐๐ เมตร บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก   
                            ๔.โครงการติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน บ้านค าบก  ม.๔  
                                 ต าบลค าบก   
                           ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล สายห้วยค าบก บ้านค าบก หมู่๔         
                              ต าบลค าบก 
                           ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สายฝายชลประทานนานางประไฟศรี-นา                
                                  นางลือชัย บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก 
                           ๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนค าบกราษฎ์นุกูล บ้านค าบก   
                             ม.๔ ต าบลค าบก   
                          ๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล สายนาขอนแก่นค าบก หมู่๔ ต าบลค าบก 
                          ๙.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยค าบก  บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก   
                         ๑๐.โครงการก่อสร้างฝาย มข. ห้วยค าบก บ้านค าบก  ม.๔ ต าบลค าบก 
                         ๑๑.โครงการก่อสร้างฝายหินห้วยค าบก หมู่๔  ต าบลค าบก 
                         ๑๒.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน  ม.๔ ต าบลค าบก  
                        ๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร โดยใช้พลังงาน 
                              แสงอาทิตย์  บ้านค าบก ม.๔ ต าบลค าบก  
                       ๑๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาลุงเด่น  บ้านค าบก  ม.๔    
                            ต าบลค าบก 
 
 
ที่ประชุมฯ         : มติ  เห็นชอบ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมประชาคมจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันที่   1๔ กันยายน  ๒๕๖4  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕  ณ. ศาลาการเปรียญวัดคูหาวนาราม 

 
นางพิศมัย  สลางสิงห์     :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก กล่าวเปิดการประชุมประชาคม 
    ประธานฯ                  จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)                    
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕   
                                  ได้เสนอโครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเราเพื่อ  
                                  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความ      
                                  ต้องการของพ่ีน้องประชาชน  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  
                                  จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอเปิดการประชุมประชาคม จัดท าจัดท าแผนพัฒนา             
                                  ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  คะ 
 
นายธีระพล  กลางประพันธ์  :  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  การประชุมประชาคม 
    ปลัดฯ                      จดัท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)   
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕        
                                  ได้เสนอ โครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเราเพื่อ  
                                  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความ 
                                  ต้องการ ของพ่ีน้องประชาชน  ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารส่วน  
                                  ต าบลค าบก  กล่าว 
 
นายบุญญวัฒน์ รัตนวงค์     : หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก การประชุมประชา    
  หน.ส านักปลัดฯ             ประชาคม จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  
                                  ได้ออกมาประชาคมทุกปี เพ่ือทบทวนการจัดท า 
                                  แผนพัฒนาฯ ซึ่งพ่ีน้องประชาชน  รับทราบกันดีแล้ว ครับ ตาม            
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ17               
                                 การท าแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน และท่าน นายก 
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                 ค าบก ได้ชี้แจงในที่ประชาคมนั้น เป็นที่เข้าใจและถูกต้อง ครับ 
 
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญท่าน นายบัญดิษฐ  ปากหวาน  ผู้ใหญ่      
นักวิเคราะห์ฯ                 หมู่ที่ ๕ พบพูดคุยกับพี่น้องชาว บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕  ครับ           
                                  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายบัญดิษฐ   ปากหวาน  : สวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านโนนสะอาด หมู่๕ ทุกท่านครับ ในวันนี้ทาง     
ผู้ใหญ่/บ้านหมู่5             องค์การ บริหารส่วนต าบลค าบก ได้มาให้พวกเราเสนอโครงการความ 
                                 ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของ ชุมชนเรา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  
                                 จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้  ตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง                 
                                 ประชาชน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอ 
                                 เปิดการประชุมประชาคม จัดท าท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-  
                                 2570) ครับ 
  
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญ ที่ประชุมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ครับ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    ผู้ทรงคุฯวุฒิ    
                                         ๑.นายจินนา  ปากหวาน   
                                         ๒.นางพอน  ปากหวาน   
                                         ๓.นางราช  ปากหวาน                                                     
                                       ตัวแทนประชาคม    
                                         ๑.นางวิสาขา   ปากหวาน 
                                         ๒.นางขันทอง  ปากหวาน 
                                         ๓.นางนิรมล  ปากหวาน 
                                         ๔.นางช่วย   ปากหวาน 
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการ ค่ะ 
ที่ประชุม                     
 
นายบัญดิษฐ์  ปากหวาน     ๑.โครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบเครื่องกรองน้ า  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
   ผู้ใหญ่/บ้านหมู่5           ๒.โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าดื่มพลาสติกขนาด๒,๐๐๐ ลิตรบ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                  ๓.โครงการเพิ่มผิวจราจร (แอสฟัลติกคอนกรีต) สายสามแยกวัดศรีอ้อมแก้ว-บ้าน  
                                       โนนสะอาด  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                  ๔.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                  ๕.โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                  6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดหลวงปู่เสาร์-นาค าสุดระยะทาง๕,๕๐๐ เมตร 
 
นางวิรัง   ปากหวาน      ๗.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
สมาชิกอบต. .              ๘.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยกลางภูผากูดบ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                              ๙.โครงการขุดลอกฝายชะลอน้ าภูผากูด บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                              ๑๐.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์           
                                   บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
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นายจินนา  ปากหวาน          11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง เพ่ือการเกษตรสาย      
   ผู้เข้าร่วม/ประชุม                 นากกกระโดน-ฝายน้ าล้น บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                    ๑๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านโนนสะอาด หมู่๕         
                                         ต าบลค าบก 
 
นางวิสาขา   ปากหวาน        13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.คนเดินขึ้นภูผากูด เพ่ือการท่องเที่ยว บ้านโนน 
   ผู้เข้าร่วม/ประชุม                  สะอาด  หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                     14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง เพ่ือการเกษตร สายนา 
                                          กกกระโดน-ฝายน้ าล้น บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                    15.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                         ต าบลค าบก 
 
ประธานฯ                       : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเรียงล าดับโครงการ ที่มีความส าคัญ ค่ะ 
ที่ประชุม                      ๑.โครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบเครื่องกรองน้ า  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                 ๒.โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ าดื่มพลาสติก ขนาด๒,๐๐๐ลิตรบา้นโนนสะอาด หมู่๕ 
                                 ๓.โครงการเพิ่มผิวจราจร (แอสฟัลติกคอนกรีต) สายสามแยกวัดศรีอ้อมแก้ว-บ้าน  
                                      โนนสะอาด  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                 ๔.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                 ๕.โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดหลวงปู่เสาร์-นาค าสุด ระยะทาง๕,๕๐๐เมตร 
                                 ๗.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล.  บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                 ๘.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยกลางภูผากูดบ้านโนนสะอาดหมู่๕ต าบลค าบก 
                                 ๙.โครงการขุดลอกฝายชะลอน้ าภูผากูด บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                ๑๐.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์           
                                       บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง เพ่ือการเกษตรสาย      
                                      นากกกระโดน-ฝายน้ าล้น บ้านโนนสะอาด หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                ๑๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านโนนสะอาด  หมู่๕         
                                         ต าบลค าบก 
                                13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.คนเดินขึ้นภูผากูด เพ่ือการท่องเที่ยว บ้านโนน 
                                        สะอาด  หมู่๕ ต าบลค าบก 
                                14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง เพ่ือการเกษตร สายนากกกระ 
                                         โดน-ฝายน้ าล้น บ้านโนนสะอาด หมู๕่ ต าบลค าบก 
                                15.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านโนนสะอาด หมู่๕ 
                                         ต าบลค าบก 
ที่ประชุมฯ         : มติ  เห็นชอบ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมประชาคมจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันที่ 17  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. 
บ้านค าบก  หมู่ที่ ๖  ณ. ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง 

 
นางพิศมัย  สลางสิงห์     :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก กล่าวเปิดการประชุมประชาคม 
    ประธานฯ                  จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)            
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านค าบก  หมู่ที่ ๖   
                                  ได้เสนอโครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา  เพื่อ  
                                  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความ      
                                  ต้องการของพ่ีน้องประชาชน  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  
                                  จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอเปิดการประชุมประชาคม จัดท าจัดท าแผนพัฒนา             
                                  ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  คะ 
 
นายธีระพล  กลางประพันธ์   :  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก  การประชุมประชาคม 
    ปลัดฯ                       จัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
                                  ในวันนี้ขอให้พ่ีน้องชาว บ้านค าบก  หมู่ที่ ๖   
                                  ได้เสนอ โครงการความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนเรา เพ่ือ  
                                  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้ตรงกับความ 
                                  ต้องการ ของพ่ีน้องประชาชน  ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารส่วน  
                                  ต าบลค าบก  กล่าว 
 
นายบุญวัฒน์  รัตนวงค์       : หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก การประชุม                 
    หน.ส านักปลัดฯ           ประชาคมจัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
                                  ได้ออกมาประชาคมทุกปี เพ่ือทบทวนการจัดท า 
                                  แผนพัฒนาฯ ซึ่งพ่ีน้องประชาชน  รับทราบกันดีแล้ว ครับ ตาม            
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด ๓ การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ17               
                                 การท าแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน และท่าน นายก 
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                 ค าบก ได้ชี้แจงในที่ประชาคมนั้น เป็นที่เข้าใจและถูกต้อง ครับ 
 
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        : ล าดับต่อไปเรียนเชิญท่าน นายประโด่ง  สลางสิงห์  ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๖   
นักวิเคราะห์ฯ                พบพูดคุยกับพ่ีน้องชาว บ้านค าบก  หมู่ที่ ๖ ครับ ขอเรียนเชิญครับ 
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นายประโด่น สลางสิงห์   
ผู้ใหญ่/บ้านหมู่6             : สวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาว บ้านค าบก หมู่ที่ ๖  ทุกท่านครับ ในวันนี้ทาง     
                                  องค์การ บริหารส่วนต าบลค าบก ได้มาให้พวกเราเสนอโครงการความ 
                                  ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของ ชุมชนเรา  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  
                                  จะได้น าไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องได้  ตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง                 
                                  ประชาชน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ  จังหวัด บัดนี้ ดิฉันขอ 
                                  เปิดการประชุมประชาคม จัดท าท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 
                                  2570)   ครับ 
  
จ.ส.อ.วิเชียร ทวีผล        :  ล าดับต่อไปเรียนเชิญ ที่ประชุมเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ครับ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    ผู้ทรงคุฯวุฒิ    
                                         ๑.นายพรมมี  สลางสิงห์    
                                         ๒.นายล้ า   สลางสิงห์    
                                         ๓.นายคล้าย  สลางสิงห์    
                                       ตัวแทนประชาคม    
                                         ๑.นายสมศักดิ์      สลางสิงห์ 
                                         ๒.นายพิกุล    สลางสิงห ์
                                         ๓.นางเหาะ   สลางสิงห์    
                                        ๔.นายไชยเลื่อน สลางสิงห์    
ประธานฯ                   : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการ ค่ะ 
ที่ประชุม                     
 
นายประโด่น  สลางสิงห์     ๑.โครงการจัดหาถังน้ าพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร บ้านค าบก  
   ผู้ใหญ่/บ้านหมู่6           ม.๖ ต าบลค าบก 
                                 ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-สามแยกต้นไฮโง๊ะ บ้านค า  
                                    บก  ม.๖ ต าบลค าบก   ระยะทาง 2,000  เมตร 
                                ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-นานายค าสิงห์ บ้านค าบก    
                                   ม.๖ ต าบลค าบก ระยะทาง ๑,๑00  เมตร 
                                ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายเฉลิม-นานายมิตรชัย บ้านค าบก     
                                   ม.๖ ต าบลค าบก   ระยะทาง ๓๕0  เมตร 
                                ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกต้นไฮโง๊ะ -นาทับเต่า บ้านค าบก          
                                  ม.๓,๖ ต าบลค าบก ระยะทาง ๓๕0  เมตร (เพ่ือประชาชน ม.๓,๖) 
                                ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนยางนายไพโรจน์-นานายคล้าย บ้าน 
                                   ค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก  ระยะทาง 400 เมตร 
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                             ๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมสายพาดดับ สายบ้านนายเดชา –  
                                   บ้านนายทาซาน บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                             ๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนายเหรียญทอง – วัดป่าแสน 
                                 วไิล (วัดภูกะโล้น) บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                             ๙.โครงการติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน บ้านค าบก  ม.๖     
                                ต าบลค าบก 
 
นายพรมมี  สลางสิงห์       ๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ าล้นห้วยทราย-นานายค าสิงห์                
  ผู้เข้าร่วม/ประชุม               ม.๖  ต าบลค าบก 
                                 ๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สายสามแยกป่าช้าบ้านห้วยล าโมง-นา     
                                      นางอาคะเณ บ้านค าบก ม.๖ ต าบลค าบก 
                                 ๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกฝายน้ าล้นห้วยทราย-          
                                      สะพานคอนกรีตบ้านหนองเอ่ียนดง  บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
 
นายล้ า   สลางสิงห์         13.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
 ผู้เข้าร่วม/ประชุม              พอเพียง  ม.๖ ต าบลค าบก 
                                14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายประเสริฐ-นานายมิตรชัย    
                                    บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                                15.โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิกพร้อมลงดินลูกรัง สายฝายน้ าล้นห้วย 
                                     ทราย-นานายค าสิงห์ บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
 
นายคล้าย  สลางสิงห์     16.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพ่ือการเกษตร  ม.๖ ต าบลค าบก 
   ผู้เข้าร่วม/ประชุม       ๑๗. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ า  เพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
                                    ม.๖ ต าบลค าบก 
                               18.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายนานายเหรียญทอง-ป่าช้า บ้านค า 
                                    บก ม.๖ ต าบลค าบก 
                                
ประธานฯ     : ขอให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเรียงล าดับโครงการ ที่มีความส าคัญ ค่ะ 
ที่ประชุม        ๑.โครงการจัดหาถังน้ าพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร บ้านค าบก  
                    ม.๖ ต าบลค าบก 
                   ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-สามแยกต้นไฮโง๊ะ บ้านค า  
                       บก  ม.๖ ต าบลค าบก   ระยะทาง 2,000  เมตร 
                   ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-นานายค าสิงห์ บ้านค าบก    
                        ม.๖ ต าบลค าบก ระยะทาง ๑,๑00  เมตร 
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                   ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายเฉลิม-นานายมิตรชัย บ้านค าบก     
                       ม.๖ ต าบลค าบก   ระยะทาง ๓๕0  เมตร 
                   ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกต้นไฮโง๊ะ -นาทับเต่า บ้านค าบก          
                      ม.๓,๖ ต าบลค าบก ระยะทาง ๓๕0  เมตร (เพ่ือประชาชน ม.๓,๖) 
                   ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนยางนายไพโรจน์-นานายคล้าย บ้าน 
                      ค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก  ระยะทาง 400 เมตร 
                   ๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมสายพาดดับ สายบ้านนายเดชา –  
                      บ้านนายทาซาน บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                  ๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนายเหรียญทอง – วัดป่าแสน 
                      วิไล (วัดภูกะโล้น) บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                  ๙.โครงการติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน บ้านค าบก  ม.๖     
                    ต าบลค าบก 
                  ๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ าล้นห้วยทราย-นานายค าสิงห์                
                       ม.๖  ต าบลค าบก 
                  ๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สายสามแยกป่าช้าบ้านห้วยล าโมง-นา     
                        นางอาคะเณ บ้านค าบก ม.๖ ต าบลค าบก 
                  ๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกฝายน้ าล้นห้วยทราย-          
                       สะพานคอนกรีตบ้านหนองเอ่ียนดง  บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                  13.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
                       พอเพียง  ม.๖ ต าบลค าบก 
                  14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายประเสริฐ-นานายมิตรชัย    
                       บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                  15.โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิกพร้อมลงดินลูกรัง สายฝายน้ าล้นห้วย 
                       ทราย-นานายค าสิงห์ บ้านค าบก  ม.๖ ต าบลค าบก 
                  16.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อการเกษตร  ม.๖ ต าบลค าบก 
                  ๑๗. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ า  เพ่ือการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
                        ม.๖ ต าบลค าบก 
                 18.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายนานายเหรียญทอง-ป่าช้า บ้านค า 
                       บก ม.๖ ต าบลค าบก 
 
ที่ประชุมฯ         : มติ  เห็นชอบ 
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