
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล 
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 

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

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี อนุรักษ์  พรมสมบูรณ์ศิริ  
2 นายฉลอง  ช้างสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ฉลอง ช้างสุวรรณ  
3 นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรี อุดม  วงวาทิน  
4 นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นิตยา พรสมบูรณ์ศิริ  
5 นายอำนาจ บัวหลวง ปลัดเทศบาล อำนาจ  บัวหลวง  
6 นางมธุรจน์  สุภาษิต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มธุรจน์ สุภาษิต  
7 นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง โสภณ  พรมสมบูรณ์ศิริ  
8 นางยุวดี  กลั่นยิ่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ยุวดี  กลั่นยิ่ง  
9 นายภาณุวัชร แตงพลับ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
ภาณุวัชร  แตงพลับ  

10  นางสาวเยาวรินทร์  รุ่งฟ้า เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน 

เยาวรินทร์  รุ่งฟ้า  

11 นายนรมิตร แท่นประเสริฐกุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นิรมิตร แท่นประเสริฐกุล  
12 นางสุภาวดี บัวโรย เจ้าพนักงานธุรการ 

ชำนาญงาน 
สุภาวดี  บัวโรย  

13 นายสมบุญ  ฤทธิ์รัตนา นายช่างสำรวจชำนาญงาน สมบุญ  ฤทธิ์รัตนา  
14 นายโกศล ศรีพรหมา นายช่างโยธาอาวุโส โกศล  ศรีพรหมา  
15 นายอมรเทพ แสงกำดัด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อมรเทพ  แสงกำดัด  
16 นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ ประธานสภาเทศบาลฯ สายันต์ ม่วงสวาสดิ  
17 นายชนะชัย นิพนธ์นิมิต รองประธานสภาเทศบาลฯ ชนะชัย นิพนธ์นิมิต  
18 จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุทิน  แจ้งสุวรรณ  
19 นายทิน  ครุฑพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทิน  ครุฑพงษ์  
20 นายพิชิต  มีนาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ พิชิต มีนาม  
21 นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ อำนาย พราหมณ์แก้ว  
22 นายนคร ทองแท่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นคร  ทองแท่ง  
23 นายเจือ ใยบำรุง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจือ  ใยบำรุง  
24 นายวัน เขียวชอุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ วัน  เขียวชอุ่ม  
25 นายสมยศ  คุ้มสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมยศ  คุ้มสะอาด  
26 นายสมชาย  เผือกเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมชาย เผือกเงิน  
27 นายเหลียว  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เหลียว อินทวาด  

 
 
 
 



 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
28 นายนุกูล แสงสินธุ์ ผอ. รพ.สต.นายาง นุกูล แสงสินธุ์  
29 นางโนรี  บุญคำ ผอ. รพ.สต.บ้านนิคม โนรี   บุญคำ  
30 นางอัจฉรา  โปร่งจันทึก ผอ. รพ.สต.บ้านวังยาว อัจฉรา  โปร่งจันทึก  
31 นางบุญยิ่ง ปิยนุสรณ์ ผอ. รพ.สต.ดอนขุนห้วย บุญยิ่ง ปิยนุสรณ์  
32 นายพร  เกาทัณฑ์ทอง ผอ.โรงเรียนชาวไร่ พร  เกาทัณฑ์ทอง  
33 นางบุญเจือ  เสียงวัฒนะ ผอ.โรงเรียนบ้านร่องระกำ บุญเจือ  เสียงวัฒนะ  
34 จ.ส.อ.โอภาส  อิ่มสมบัติ ผู้แทนหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการ

พระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 
จ.ส.อ.โอภาส  อิ่ม
สมบัติ 

 

35 นางโสภิณ  พลับพิบูลย์ ประชาคมชุมชนบ้านตลาดใหม่ โสภิณ  พลับพิบูลย์  
36 นางลำเภย  บุญปลอด ประชาคมชุมชนบ้านตลาดใหม่ ลำเภย  บุญปลอด  
37 นายพิศณุ  เวชกุล ประชาคมชุมชนบ้านตลาดใหม่ พิศณุ  เวชกุล  
38 นางสมทรง มะละคำ ประชาคมชุมชนบ้านตลาดใหม่ สมทรง มะละคำ  
39 นายดำรงค์  โตทัศ ประชาคมชุมชนบ้านตลาดใหม่ ดำรงค์  โตทัศ  
40 นางสาวดลใจ  บุญปลอด ประชาคมชุมชนบ้านตลาดใหม่ ดลใจ  บุญปลอด  
41 นายพลุ้น  นุชนารถ ประชาคมชุมชนบ้านเขาไม้นวล พลุ้น  นุชนารถ  
42 นายอบ  น้ำทิพย์ ประชาคมชุมชนบ้านเขาไม้นวล อบ  น้ำทิพย์  
43 นางปัทมา  เปรมปรีดิ์ ประชาคมชุมชนบ้านนิคมพัฒนา ปัทมา  เปรมปรีดิ์  
44 นายจเร  เปรมปรีดิ์ ประชาคมชุมชนบ้านนิคมพัฒนา จเร  เปรมปรีดิ์  
45 นางสาวทองสุข สุดแสง ประชาคมชุมชนบ้านนิคมพัฒนา ทองสุข  สุดแสง  
46 นายสอ้ิง กลิ่นชื่น ประชาคมชุมชนบ้านห้วยหิน สอิ้ง กลิ่นชื่น  
47 นายไพศาล สุขสำราญ ประชาคมชุมชนบ้านห้วยหิน ไพศาล สุขสำราญ  
48 นายเฉลิม บุญกอง ประชาคมชุมชนบ้านห้วยหิน เฉลิม บุญกอง  
49 นายอัมพล  จ่าราช ประชาคมชุมชนบ้านห้วยหิน อัมพล  จ่าราช  
50 นายแดง  สอยเหลือง ประชาคมชุมชนบ้านห้วยหิน แดง สอยเหลือง  
51 นายโสจะ สกุลวัฒน์ ประชาคมชุมชนบ้านไร่เนิน โสจะ สกุลวัฒน ์  
52 นายไพฑูรย์  แก้วเจิม ประชาคมชุมชนบ้านเขาใหญ่ ไพฑูรย์  แก้วเจิม  
53 นายบุญชู  ตรงศิริ ประชาคมชุมชนบ้านเขาใหญ่ บุญชู  ตรงศิริ  
54 นางนงเยาว์ อินทร์วาร ประชาคมชุมชนบ้านเขาใหญ่ นงเยาว์  อินวาร  
55 นางอรุณรุ่ง  เสือช้าง ประชาคมชุมชนบ้านเขาใหญ่ อรุณรุ่ง  เสือช้าง  
56 นายเชิดชัย  ตรงศิริ ประชาคมชุมชนบ้านเขาใหญ่ เชิดชัย  ตรงศิริ  
57 นายวิทยา พรมรักษา ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว วิทยา  พรมรักษา  
58 นายมานะ  ทองเพน ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว มานะ ทองเพน  
59 นายธีรพร  คงวัฒนา ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว ธีรพร  คงวัฒนา  
60 นายธนาวุฒิ  ภวังคนันท ์ ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว ธนาวุฒิ ภวังคนันท์  
61 นายจอง  ลาภมาก ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว จอง  ลาภมาก  
62 นายชุบ  หอมกลิ่น ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว ชุบ  หอมกลิ่น  
63 นางปรียนันท์  แป้นทอง ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว ปรียนันท์  แป้นทอง  

 
 



 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
64 นางสาวประคอง  ดิษฐ์กลั่น ประชาคมชุมชนบ้านหนองยาว ประคอง  ดิษฐ์กลั่น  
65 นายบุญชนะ  สินกอง ประชาคมชุมชนบ้านไร่บน บุญชนะ  สินกอง  
66 นางสำเนียง  หนูเทศ ประชาคมชุมชนบ้านไร่บน สำเนียง  หนูเทศ  
67 นางชุลี  อินทรประสิทธิ์ ประชาคมชุมชนบ้านไร่บน ชุลี  อินทรประสิทธิ์  
68 นางสำราญ  พ่วงทอง ประชาคมชุมชนบ้านไร่บน สำราญ  พ่วงทอง  
69 นายไพโรจน์  พรสมบูรณ์ศิริ ประชาคมชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา ไพโรจน์ พรสมบูรณ์ศิริ  
70 นายพยงค์ พันธ์ดี ประชาคมชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา พยงค์ พันธ์ดี  
71 นายอุดม  น้อยพิทักษ์ ประชาคมชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา อุดม  น้อยพิทักษ์  
71 นางปภาวี  เจี้ยมดี ประชาคมชุมชนบ้านบ่อ ปภาวี  เจี้ยมดี  
72 นายเสถียร วงวาทิน ประชาคมชุมชนบ้านนายาง 2 เสถียร วงวาทิน  
73 นางบุญตา  เกิดทอง ประชาคมชุมชนบ้านนายาง 3 บุญตา เกิดทอง  
74 นายสมนึก  เลียบคง ประชาคมชุมชนบ้านนายาง 3 สมนึก  เลียบคง  
75 นางติ๋ว วัดสุวรรณ ประชาคมชุมชนบ้านนายาง 3 ติ๋ว วัดสุวรรณ  
76 นางพ้อง  พุดทัดศรี ประชาคมชุมชนบ้านนายาง 3 พ้อง  พุดทัดศรี  
77 นางธมลวรรณ  มีกลิ่น ประชาคมชุมชนบ้านนายาง 3 ธมลวรรณ  มีกลิ่น  
78 นางอุไร  สายสร้อย ประชาคมชุมชนบ้านเนินทราย อุไร สายสร้อย  
79 นายเพชร  โพธิ์ศิริ ประชาคมชุมชนบ้านเนินทราย เพชร โพธิ์ศิริ  
80 นายสามารถ  วารีเพชร ประชาคมชุมชนบ้านเนินทราย สามารถ  วารีเพชร  
81 นายผิน แก้วมงคล ประชาคมชุมชนบ้านโคกเศรษฐี ผิน  แก้วมงคล  
82 นายชอบ ฤทธิ์เลิศ ประชาคมชุมชนบ้านโคกเศรษฐี ชอบ  ฤทธิ์เลิศ  
83 นายชาตรี คุ้มสะอาด ประชาคมชุมชนบ้านดอน ชาตรี คุ้มสะอาด  
84 นางสุภี  พ่วงทอง ประชาคมชุมชนบ้านดอน สุภี พ่วงทอง  
85 นางสมสวย พ่วงทอง ประชาคมชุมชนบ้านดอน สมสวย พ่วงทอง  
86 นายมานพ  มากมูล ประชาคมชุมชนบ้านไร่ มานพ มากมูล  
87 นายมานพ  ประพันธ์ทรัพย์ ประชาคมชุมชนบ้านไร่ มานพ ประพันธ์ทรัพย์  
88 นางเนาวรัตน์ สริชะ ประชาคมชุมชนบ้านไร่ เนาวรัตน์ สริชะ  
89 นางวรรณพา  อินทรดิษฐ์ ประชาคมชุมชนบ้านไร่ วรรณพา  อินทรดิษฐ์  
90 นายพิชัย  กลิ่นหอม ประชาคมชุมชนบ้านสระพระพัฒนา พิชัย  กลิ่นหอม  
91 นายสุขสรรค์ อ่วมเจริญ ประชาคมชุมชนบ้านสระพระพัฒนา สุขสรรค์ อ่วมเจริญ  
92 นายสมชาย เมืองเล็ก ประชาคมชุมชนบ้านสระพระพัฒนา สมชาย เมืองเล็ก  
93 นายสุรพงษ์  ทองย้อย ประชาคมชุมชนบ้านสระพระพัฒนา สุรพงษ์  ทองย้อย  
94 นายประเทือง  เจิมแก้ว ประชาคมชุมชนบ้านสระพระพัฒนา ประเทือง  เจิมแก้ว  
95 นางประเดิม  ฟักเถื่อน ประชาคมชุมชนบ้านสระพระพัฒนา ประเดิม  ฟักเถ่ือน  
96 นายอภิรักษ์ นายางเจริญ ประชาคมชุมชนบ้านร่องระกำ อภิรักษ์ นายางเจริญ  
97 นายเผิน กำไลแก้ว ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน เผิน กำไลแก้ว  
98 นายมนตรี  ม่วงสวาสดิ์ ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน มนตรี  ม่วงสวาสดิ์  
99 นางรัตนา  บุญจันทร์ ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน รัตนา บุญจันทร์  

100 นายกะเชน น่วมไข่ ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน กะเชน น่วมไข่  
 



 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
101 นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน สมจิตร ศิลปสธรรม  
102 นางจรัญ สว่างจิตร์ ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน จรัญ สว่างจิตร์  
103 นางเนิ้ม  สังข์ศิริ ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน เนิ้ม สังข์ศิริ  
104 นางมาลี เกตุมณี ประชาคมชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน มาลี เกตุมณี  
105 นายจำเริญ ขันธาฤทธิ์ ประชาคมชุมชนบ้านหัวเกาะ จำเริญ ขันธาฤทธิ์  
106 นายอำนวย สุขจำเริญ ประชาคมชุมชนบ้านดอนขุนห้วย อำนวย สุขจำเริญ  
107 นายธนันท์รัฐ แก้วประเสริฐสม ประชาคมชุมชนบ้านดอนขุนห้วย ธนันท์รัฐ แก้วประเสริฐสม  
108 นายปาน ทองแดง ประชาคมชุมชนบ้านดอนขุนห้วย ปาน ทองแดง  
109 นายน้อย อบอุ่น ประชาคมชุมชนบ้านใหม่พัฒนา น้อย อบอุ่น  
110 นายครรชิต อบอุ่น ประชาคมชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ครรชิต อบอุ่น  
111 นายสมปอง ทัศนี ประชาคมชุมชนบ้านใหม่พัฒนา สมปอง ทัศนี  
112 นายอ่วน อินทวาด ประชาคมชุมชนบ้านใหม่พัฒนา อ่วน อินทวาด  
113 นายเมิน อบอุ่น ประชาคมชุมชนบ้านใหม่พัฒนา เมิน อบอุ่น  
114 นายกวิน อินสวาสดิ์ ประชาคมชุมชนบ้านวังยาว กวิน อินสวาสดิ์  
115 นายวิเชียร  แก้วอำไพ ประชาคมชุมชนบ้านวังยาว วิเชียร  แก้วอำไพ  
116 นายสมยศ  เกิดผล ประชาคมชุมชนบ้านวังยาว สมยศ เกิดผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน    ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
   2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
   0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร  
   งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อ 
   แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐ  
   ที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี     
   ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
   หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำ 
   เป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
   ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งเป็นแผนท้องถิ่นที่มี 
   ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผน  
   พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม 
   จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจ 
   ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อม 
   ทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยใหเ้ทศบาล 
   องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี  
   (พ.ศ. 2561-2565) และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
   แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
    ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล  
   จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
   กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
   ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
   2561-2565) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล 
   ตำบล  โดยให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายใน 
   วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
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    ในวันนี้ที่เชิญท่านมาประชุม เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน แนว 
   ทางการพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นการพัฒนา และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทาง 
   ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อนำประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ไปเป็นข้อมูลในการจัดทำ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ของเทศบาลฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมประกอบด้วยคณะกรรมการ 
   พัฒนาเทศบาลฯ และประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 คน  
   คิดเป็นร้อยละ 35.04 ของประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล (331 คน) เหตุผลที่ประชาคม 
   ท้องถิ่นระดับเทศบาลมาร่วมประชุมไม่ครบ เนื่องจากส่วนหนึ่งต้องทำงานประจำ ไม่สามารถ 
   ลางานได้ บางส่วนต้องทำนา ทำไร่ เก็บเก่ียวพืชผลการเกษตร หรือไปทำงานต่างพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งก็ 
   ติดงานบวช งานศพ เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน    ตามที่เทศบาลฯ ได้สำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้
   แจกให้ผู้เข้าประชุมประชาคมทุกท่านไว้แล้ว มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ (ไม่มี)  
   หากไม่มีการแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน   3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
    ขอให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ปลัดเทศบาล   ก่อนจะกล่าวถึงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขอชี้แจง 
   รายละเอียดถึงท่ีมาท่ีไปของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ เดิมนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ 
   ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น เป็นแผนสี่ปี คือ พ.ศ.2561-2564 ซึ่งได้มีการ
   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เช่นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   ที่เทศบาลฯ ได้เชิญทุกท่านมาประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2562 ไป และในวันเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย ได้มี
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แจ้งให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จากแผนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็น 
   แผนห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา  
   16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี 
    สำหรับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก 
   ของการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพฒันา 
   ปรับปรุงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเทศบาลฯ รวมไปถึงการรับทราบปัญหาและความต้องการของ 
   ประชาชนไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
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    ด้วยเหตุนี้ เทศบาลฯจึงได้เชิญท่านมาประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะมี
   ทั้งภาคราชการและภาคประชาชน  ได้แก่ ผู้แทนจากส่วนราชการ โรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริม  
   สุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อปพร. อสม. กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ 
   และเยาวชน รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
   ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ และทำให้การ 
   ดำเนินงานมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
    ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในส่วนของโครงการที่จะ 
   ต้องดำเนินการหรือพัฒนาในระดับพื้นท่ีของชุมชนใด ที่ได้เคยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   เล่มแรก รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และได้ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาฯ ของเทศบาลฯ 
   ไปแล้วนั้น และโครงการใดที่ยังมิได้ดำเนินการ ก็ยังคงนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
   2561-2565) รวมถึงโครงการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่จะต้องดำเนินการด้วย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ 
   ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ  
   รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
   การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ 
   เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล 
   พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา 
   พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ ข้อมูล 
   นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
   ท้องถิ่น 
    (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล   สำหรับรายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาให้ที่ประชุมทราบแล้ว จะเป็นวิสัยทัศน์ของ 
   เทศบาลตำบลนายาง ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการที่นำมาทบทวนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา  (เอกสารแนบท้าย) 

ประธาน    ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หากมีข้อสงสัยหรือมี 
   ข้อเสนอแนะ เทศบาลฯ มีความยินดีรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
   ของพ่ีน้องประชาชน หากมีปัญหาความต้องการใดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือมีปัญหาความ 
   ต้องการที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ประชุมสามารถเสนอได้  

มติที่ประชุม   พิจารณาโครงการต่าง ๆ เป็นรายโครงการจนครบทุกโครงการ 
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ประธาน    ที่ประชุมมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
   ประชาคมท้องถิ่นว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน    ที่ประชุมประชาคมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
มติที่ประชุม   ไม่มีการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน    หากที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้ความสำคัญ 
   กับการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ ด้วยดีตลอดมา ในฐานะผู้บริหาร
   เทศบาลฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง และขอปิดประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
            ภาณุวัชร  แตงพลับ   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายภาณุวัชร แตงพลับ) 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
                 ยุวดี  กลั่นยิ่ง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางยุวดี  กลั่นยิ่ง) 
            หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
        
 
 

 
 



เอกสารประกอบการประชุมประชาคมทอ้งถิ่นระดับเทศบาล 
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

31 พฤษภาคม 2562  เวล 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนายาง (อาคารญาณโมลี) 

*********************************************** 
 
1. วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนายาง 

“เทศบาลตำบลนายางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” 
 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลนายาง 
           ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนายาง  ประกอบด้วย  ๕  ยทุธศาสตร์ ดังนี ้
            ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
            ๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง  
            ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
            ๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสี่วน
ร่วมของประชาชน 
 



โครงการของเทศบาลตำบลนายาง  
ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปี 2565 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียด 
งบประมาณ 
(ปี 2565) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนายาง 29,501,200 กองสวัสดิการฯ 
2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการในเขตเทศบาลตำบลนายาง ๗,๖๘๐,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ 
3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบล 

นายาง 
๔8๐,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการป้องกันภัยให้แก่
ประชาชน 

จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง จำนวน 100 คน 

30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดอบรมฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลนายาง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

50,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบล 
นายาง  
 

๒๕๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการกู้ชีพกู้ภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลนายางและพ้ืนที่ใกล้เคียง ด้วยความ
รวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

๒๐๐,๐๐๐ สำนัก
ปลัดเทศบาล 

9 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยให้แก่นักเรียน 

จัดอบรมนักเรียน จำนวน 100 คน ไม่ใช้งบประมาณ สำนักปลัด 
เทศบาล 

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1) อาหารกลางวัน  
2) ค่าจัดการเรียนการสอน  
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,649,000 กองการศึกษา 

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 380,000 กองการศึกษา 
12 โครงการอบรมและประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1) ครู/ผู้ดูแลเด็ก  
2) ผู้ปกครองนักเรียน  

30,000 กองการศึกษา 

13 โครงการเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก 

1) ครู และผู้ดูแลเด็กท้ัง 10 ศูนย์  
ในสังกัดเทศบาลฯ  
2) บุคลากรทางการศึกษา  

100,000 กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ รายละเอียด 
งบประมาณ 
(ปี 2565) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 10 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน 90 คน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าใจ
บทบาทของตนเอง 

30,000 กองการศึกษา 

15 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 150,000 กองการศึกษา 
16 โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลง

พ้ืนบ้าน เพลงพวงมาลัย 
จัดกิจกรรมสอนเด็กและเยาวชนขับร้องเพลง
พวงมาลัย ทั้ง 28 ชุมชน 

50,000 กองการศึกษา 

17 โครงการจัดงาน 
วันสงกรานต์ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดขบวนแห่สงกรานต์ 
ก่อพระเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระ การแสดง
มหรสพ เป็นต้น โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 
28 ชุมชน 

450,000 กองการศึกษา 

18 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๑. ประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไปในเขต
เทศบาลตำบลนายาง  
๒. พิธีถวายเครื่องสักการะจุดพลุ  
และรำถวายพระพร 

180,000 กองการศึกษา 

19 โครงการหล่อเทียน 
จำนำพรรษา 

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไป
ถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
จำนวน ๗ วัด โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๒๘ ชุมชน 

35,000 กองการศึกษา 

20 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยมีชุมชน
เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๘ ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

21 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  ได้แก่   ตระ
กร้อ ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เป็นต้น  

๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

22 โครงการจัดงานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. ประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไปในเขต
เทศบาลตำบลนายาง  
2. ถวายเครื่องราชสักการะ ประดับธง
สัญลักษณ์ ประดับธงชาติ ประดับไฟ 

150,000 กองการศึกษา 

23 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น 

อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง  

200,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

24 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

อาสาสมัครในเขตเทศบาลตำบลนางยาง  950,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ รายละเอียด 
งบประมาณ 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

25 โครงการรป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และควบคุมประชากรสุนัข
และแมว 

การฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 
ตำบลนายาง 

250,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

26 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง 

จัดฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุ  ๓๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

27 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มประชาชนในด้าน
สาธารณสุข ได้แก่ โรคเอดส์/แม่วัยใส/ท้อง 
ก่อนแต่ง/ยาเสพติด เป็นต้น  

250,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

28 โครงการการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตำบลนา
ยาง จำนวน ๑ ชุด พร้อมให้บริการประชาชน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

300,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

29 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตาม
พระราชประสงค์ 

จัดอบรมประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลทั้ง 
28 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

160,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

30 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมประชาชนเพศหญิง อายุ 30-70 ปี 
ในเขตเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 
28 ชุมชน  

100,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

31 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 

จัดอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล 
นายาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

350,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

32 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนายาง และคณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนายาง  

๔๕๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

33 โครงการพัฒนาสุขภาพกายจิต
เพ่ือชีวิตคนพิการที่สดใส 

ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนายาง  
 

๕๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

34 โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี 
เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก
และเยาวชน 

คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลนายาง เด็กและเยาวชนที่เป็น
เครือข่ายสภาเด็กฯ ทั้ง ๒๘ ชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการเป็นแกนนำในการ
ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันในชุมชน 

๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

35 โครงการสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ครัวเรือนทุกครัวเรือนของ ๒๗ หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลตำบลนายาง โดยเป็นค่าอบรม ค่า
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจำเป็น 

40,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

36 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับผู้นำชุมชนองค์กรสตรี 
และกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล
ตำบลนายาง 

ผู้นำชุมชน องค์กรสตรี กลุ่มอาชีพ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และและ
พนักงานเทศบาล  

900,000 กองสวัสดิการ
สังคม 
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37 โครงการส่งเสริมและจัดหา
อาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี 
ในเขตเทศบาล 

จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ กลุ่ม
สตรีและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนายาง  

40,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

38 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
แผงลอยจำหน่ายอาหาร 

จัดฝึกอบรม และกิจกรรมรณรงค์อาหารสะอาด
รสชาติอร่อยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผง
ลอยจำหน่ายอาหาร  

500,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

39 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จักอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ  

50,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

40 โครงการสร้างจิตสำนึกด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลนายางและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

150,000 กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

41 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
บุคลากรเทศบาล 

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของ
เทศบาลทุกระดับ  

500,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

42 โครงการจัดงานวันเทศบาล - จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา                       
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล  โดยมีผู้เข้าร่วม  

25,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

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


