
  บันทกึขอความ 
สวนราชการ    สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสามเงา   โทร. 0-5580-0589                                      
ท่ี   สป         /2566  วันท่ี  16 กุมภาพันธ 2566   
เรื่อง  รายงานการจัดทําแผนชุมชน  
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา 

          1. เรื่องเดิม 
          ดวยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสามเงา ไดรวมกับ องคการบริหารสวนตําบลสามเงา กํานัน 

ผูใหญบาน และประชาชน ไดรวมกันจัดทําแผนชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลปญหา/อุปสรรค ความตองการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในพื้นที่
ไดอยางเหมาะสม ตามความจําเปนเรงดวน และเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน  

 2. ขอเท็จจริง 

 องคการบริหารสวนตําบลสามเงา ไดดําเนินกิจกรรมจัดทําแผนชุมชน เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2566 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสามเงา เสร็จเรียบรอยแลว 

 3. ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรนํารายงานการจัดทําแผนชุมชน เผยแพรบนเว็บไชตขององคการบริหารสวนตําบล

สามเงา เพื่อประชาสัมพันธใหกับประชาชนในพื้นที่ทราบ (ตามเอกสารแนบ) 

    

 

 

(นายขจรศักด์ิ  ใจใหญ) 
            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รกัษาราชการแทน 

           หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
 
 
 
วาที่พันตร ี

    (วิทยา  ครุธอินทร)     (นายสมัย  ทิมอวม) 
           ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสามเงา         นายกองคการบริหารสวนตําบลสามเงา 

                                                          

                        

 
 
 
 
 
 



 
 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2566 นักพัฒนาชุมชนอําเภอสามเงา ไดรวมกับ องคการบริหารสวนตําบล
สามเงา กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานตําบลสามเงา ไดรวมกันจัดทําแผนชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหา/อุปสรรค ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อใหสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนภายในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ตามความจําเปนเรงดวน และเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน   

 
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีสวนรวม 
 วิสัยทัศน SWOT 

1. Strengths จุดแข็ง 
 - เข่ือนภูมิพล 
 - ลําไยเปนพืชเศรษฐกจิ 
 - ผูนําเขมแข็ง 
 - ชุมชนสามัคคี 
 - ประเพณี , วัฒนธรรมโดดเดน 
 - การกีฬา (ฟุตบอล) 
 - สถานที่ออกกําลงักายเพียบพรอม 
 - กลุมกองทุนชุมชน 
 - มีชมรมผูสูงอายุ , สมุนไพร 
2. Weaknesses จุดออน 
 - ยาเสพติด 
 - ระบบชลประทาน 
 - ปญหาขยะ 
 - ขโมย 
 - ประโยชนการใชนํ้า 
 - ถนนสายริมนํ้าแคบ 
3. Opportunities โอกาส 
  - งบสนับสนุนจากภาครัฐ 
 - งบสนับสนุนจากรอบโรงไฟฟา 
 - ไดรับความรูจากภาครัฐ 
4. Threats อุปสรรค 
 - การบริหารจัดการนํ้าไมทั่วถึง 
 - นํ้าไมเพียงพอ 
 - ภัยแลง 
 - นํ้าทวม 
 - วาตภัย 
 - ศัตรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. สรุปขอมูลของผูมีสวนรวม 
 แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 
  1. ดานเศรษฐกิจ 

ปญหา :  ราคาผลผลิตที่ตกตํ่า, ตนทุนในการผลิตสูง, คาแรงในพื้นที่สูง, วัวราคาตกตํ่า, ไมมี
ที่ดินทํากิน 

สาเหตุ :  ถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง, ปุย ยา นํ้ามันราคาแพง, คาครองชีพสูง, นําเขาวัว
จากตางประเทศ (เพื่อนบาน), ใชแรงงานตางดาว, การขยายครอบครัว, ไมมีมรดก, นายทุนกวานซื้อ
ที่ดิน 

  แนวทางการแกไขปญหา   
  - โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  งบประมาณ 100,000.- 
  - โครงการอารมใหความรูและศึกษาดูงานการผสมวัวพันธดี      งบประมาณ 100,000.- 
  - โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแกผูวางงานและผูดอยโอกาส 
                      งบประมาณ 100,000.- 
 
  2. ดานสังคม 

ปญหา :  ยาเสพติด, เอกสารสิทธ์ิที่ดิน, เด็กแวน, เด็กติดเกมส, ขโมย, ขยะ, ทองกอนวัยอันควร 
สาเหตุ :  ยาเสพติดมีราคาถูก เขาถึงไดงาย, ที่อยูอาศัยในเขตพื้นที่สาธารณะ, การคึกคะนอง, 

การเขาถึงเทคโนโลยีไดงาย, ไมมีพื้นที่ทิ้งขยะ, ครอบครัวไมมีเวลาเลี้ยงดูสั่งสอน 
แนวทางการแกไขปญหา   

  - โครงการอบรมและทัศนะศึกษาโทษและภัยของยาเสพติด      งบประมาณ 100,000.- 
  - ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ (กรมเจาทา)             งบประมาณ    .- 
  - โครงการกีฬาเช่ือมความสัมพันธในชุมชน        งบประมาณ 200,000.- 
  - โครงการครอบครัวสัมพันธสานฝนสูอนาคต       งบประมาณ 200,000.- 
  - โครงการสรางความปลอดภัยในชุมชน ติดกลองวงจร      งบประมาณ 200,000.- 
  - โครงการสงเสริมใหความรูการคัดแยกขยะ       งบประมาณ 200,000.- 
                      
  3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ปญหา :  แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร, หมอกควันไฟปา, นํ้าทวมในพื้นที,่ ระบบชลประทานไมทั่วถึง 
สาเหตุ :  ภัยแลง, เผาในที่โลงแจง, อุทกภัย, ไมมีสถานีสูบนํ้า 
แนวทางการแกไขปญหา   

  - โครงการขุดลอกหนองขุม หนองรี หนองยายปุม  งบประมาณ 10,000,000.- 
  - โครงการกอสรางประตูปดเปดนํ้า,ทําฝายนํ้าลนแมนํ้าปง      งบประมาณ    .- 
  - โครงการกีฬาเช่ือมความสัมพันธในชุมชน   งบประมาณ 500,000,000.- 
  - โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้า ม.2 ต.สามเงา       งบประมาณ 100,000.- 
  - โครงการสรางระบบผันนํ้าจากนํ้าวังสูแมนํ้าปง       งบประมาณ     .- 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  4. ดานการบริหารจัดการ 

ปญหา :  ขาดการมีสวนรวม, ขาดแคลนงบประมาณ, ขาดความรูความเขาใจในหนาที่, ความ
ขัดแยงทางการเมือง 

สาเหตุ :  ไมใหความรวมมือ, งบประมาณไมเพียงพอ, การศึกษา ผูสูงอายุ ไมใหความสนใจ, 
ความคิดเห็นตางกัน 

แนวทางการแกไขปญหา   
  - โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน      งบประมาณ 100,000.- 
  - โครงการอบรมใหความรู การบริหารจัดการกองทุนชุมชน      งบประมาณ    50,000.- 
  - โครงการสรางความปรองดองสนามความสัมพันธ         งบประมาณ   .- 
 
  5. ดานสาธารณสุข 

ปญหา  : รถพยาบาล  EMS  ไม เ พี ยงพอ ,  อุปกรณ ท างการแพทย ไม เ พี ยงพอ , 
บุคคลากรดานสาธารณสุขไมเพียงพอ,  

สาเหตุ :  ไมไดต้ังงบประมาณ, ผูปวยมีจํานวนที่เพิ่มข้ึน, อุปกรณชํารุดบอย, ไมสงคืน,ขาดผูมี
ความรูความสามารถ 

แนวทางการแกไขปญหา   
  - จัดซื้อรถพยาบาล EMS ประจํา อบต            งบประมาณ 1,000,000.- 
  - จัดซื้ออุปกรณทางการแพทยประจํา อบต.                    งบประมาณ    500,000.- 
  - แนะแนวใหความรูพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้อตน 
 
3. ผลจากการมีสวนรวม 
 - ไดทราบและเก็บรวบรวมขอมูลปญหา/อุปสรรค ความตองการของประชาชนในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 
 - ไดหาวิธีแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 
  
4. การนําผลจากการมีสวนรวมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
 - นํามาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินและเปนกรอบในการพัฒนาตําบล ใหมีความสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รูปภาพกจิกรรม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สรางกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


