
 
 
 
 



ค าน า 
 

เอกสารนี้  จัดท าขึ้นส าหรับรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  โดยได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามโครงการพลเมืองร่วมใจ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ชมรมผู้สูง ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  
อาสาสมัครรักโลก  หน่วยงานต่างๆ  และเอกชน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในรวบรวมข้อมูล เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 รวมถึงการจัดท ายุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาพัน
สามอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วมเกิดความพึงพอใจน าไปสู่การปรับปรุงการ
ให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
 เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพ  และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มใน
ท้องถิ่น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้โดยจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านจ านวน เก้าหมู่บ้านและประชาคมต าบลหนึ่งครั้งเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นการจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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รายงานการด าเนินงานตามโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาพันสาม  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากองค์กรและ
บุคคลต่างๆ ดิฉันจึงขอประกาศกิตติคุณแก่องค์กรต่างๆดังนี้ 

ขอขอบคุณ ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ที่ให้เกียรติสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2564 ตาม 
โครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลนาพัน
สามและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือใน
การลงพ้ืนที่และ การติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมการท างานอย่างครบถ้วน 
 สุดท้าย ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้มีประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพันสามเป็นอย่างยางซึ่งเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์ต าบลนาพันสามและเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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โครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 

บทที่ 1  บทน า 

1.1ที่มาและความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามด าเนินการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และบริการสาธารณะแก่ประชาชนก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างยิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม   เศรษฐกิจพอเพียง และบางโครงการพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ได้ส่งผลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวต าบลนาพันสามให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  และเป็นการพัฒนานวัตกรรมเอมโยงต่อยอดอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ปัจจุบันมีบางโครงการขาดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งส่งผลกระทบตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับเป็นช่วงระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาพัน
สามต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ยั่งยืนเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง   องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   จึงได้จัดท าโครงการ
พลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ขึ้นเพ่ือสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา66 องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าที่ในการพัฒนาต าบลท าในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 

1.2วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือให้ นักเรียน  เยาวชน ประชาชน  ชมรมผู้สูง ผู้น าชุมชน องค์กร  อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)    
อาสาสมัครรักท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  หน่วยงานต่างๆ  และเอกชน มีส่วนร่วมในรวบรวมข้อมูล  องค์ความรู้
ในการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  
3.เพ่ือระดมสมองการจัดท ายุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   

1.3 กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรม 

นักเรียน  เยาวชน  ประชาชน  ทั้ง9  หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน องค์กร อาสาสมัคร 
สาธารณสุข(อสม.)   อาสาสมัครรักโลก (อถล.)  หน่วยงานต่างๆ  และเอกชน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้านให้ เพ่ือเกิดความยั่งยืนนักเรียนนักศึกษาประชาชน  
ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูล และเรียนรู้วิถีชุมชนทางด้านต่างๆ 
ประกอบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีการพัฒนาในทุกๆดา้น 
 

     



บทที่ 2 บริบทของพื้นที่ทีด่ าเนินกิจกรรม 

2.1บริบททางกายภาพ 

ประวัติความเป็นมาต าบลนาพันสาม 
 ต าบลนาพันสาม ในอดีตคือต าบลนาขลู่ ในสมัยนั้นนาขลู่ขึ้นอยู่กับต าบลส ามะโรง เพราะเป็นต าบลที่
ไม่ใหญ่นัก ประชาชนของต าบลนาขลู่ก็มีน้อย  ประกอบกับเป็นต าบลที่มีอ านาจมีอิทธิพลมาก ขาดความ
สามัคคีกัน ทางอ าเภอจึงให้ไปขึ้นกับต าบลส ามะโรงไปก่อน ครั้นต่อมาคนในต าบลนาขลู่มากขึ้น จึงตั้งเป็น
ต าบลนาขลู่  ขึ้นอยู่อ าเภอบ้านแหลม  ต่อมาการเดินทางไปอ าเภอบ้านแหลมไม่สะดวกจึงตั้ง   เป็นชื่อต าบล  
นาพันสามตามหมู่บ้านที่มีประชากรจ านวนมากกว่าหมู่บ้านนาขลู่  ขึ้นกับอ าเภอบ้านเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ได้ย้ายไปขึ้นกับอ าเภอเมืองเนื่องจากการเดินทางสะดวกมากขึ้น  ส่วนการเดินทางไปบ้านแหลมมีแต่
ทางคนและทางเรือ  ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง  เปลี่ยนมาเป็น ต าบลนาพันสามนั้นด้วยเหตุ 2 ประการ 
1. ต าบลนาพันสามนั้น ในอดีตสมัย มีผู้เล่าว่าต าบลนาพันสามีพ้ืนนาที่สมบรูณ์อยู่ที่และ  
สามารถท านาได้ตามฤดูกาล  โดยไม่ต้องรอน้ าฝน  จ านวน อยู่ 3,000 ไร่ ประชาชนมาร่วมกันอยู่ที่หมู่บ้านนี้
จ านวนมากจึงตั้งเป็นหมู่บ้านนาพันสาม  
2.  ต าบลนาพันสาม คงจะตั้งชื่อต าบลตามความเจริญของหมู่บ้านนั้นเองเมื่อหมู่บ้านใด 
มีคนอยู่มากและเป็นหมู่บ้านที่เจริญกว่าหมู่บ้านอ่ืนในเขตนั้นก็ยกหมู่บ้านนั้นแหละขึ้นเป็นต าบล ตั้งอยู่ในเขต
การปกครองของอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
 
2.1.1  ที่ตั้งหมู่บ้าน 
การเดินทางมาต าบลนาพันสาม ตามถนนหมายเลขที่ทางหลวง 46... 
ต าบลนาพันสาม  อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอเมืองเพชรบุรี ดังนี้ 
หมู่  ๑  ห่างจากอ าเภอ ๙ กิโลเมตร หมู่  ๒  ห่างจากอ าเภอ ๙ กิโลเมตร 
หมู่  ๓  ห่างจากอ าเภอ ๑๕ กิโลเมตร หมู่  ๔  ห่างจากอ าเภอ ๑2 กิโลเมตร 
หมู่  ๕  ห่างจากอ าเภอ ๑๘ กิโลเมตร หมู่  ๖  ห่างจากอ าเภอ ๘ กิโลเมตร 
หมู่  ๗  ห่างจากอ าเภอ ๑2 กิโลเมตร หมู่  ๘  ห่างจากอ าเภอ ๑๐ กิโลเมตร 
หมู่  ๙  ห่างจากอ าเภอ ๑๙ กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ : ติดต่อกับต าบลส ามะโรง ต าบลโพพระ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้  : ติดต่อกับต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับต าบลหนองพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
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2.1.2     แผนที่ต าบลนาพันสาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3  เนื้อที ่

ต าบลนาพันสาม  มีเนื้อที่ประมาณ  25.40  ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ  15,650  ไร่)  

2.2.4 ภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 

2.2.5 จ านวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม มี  9  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้านนาขลู่   หมู่ที่  6  บ้านนาพันสาม 
หมู่ที่  2  บ้านนา ขลู่   หมู่ที่  7  บ้านฝั่งท่า-คลองใหญ่ 
หมู่ที่  3  บ้านฝั่งท่า-นาโตนด  หมู่ที่  8  บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม 
หมู่ที่  4  บ้านนาหัวเรือ-โรงแถว  หมู่ที่  9  บ้านดอนแตง 
หมู่ที่  5  บ้านดอนมะขามช้าง 
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2.2.  บริบททางสภาพสังคม   

2.2.1สถิติรายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 5 ปีย้อนหลัง 

ก.  รายรับจริง 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
ปี 

งบประมาณ 
รายได้ไม่รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

เงินได้อ่ืนๆ 

จ่ายขาด
เงินสะสม/

เงินกู้ 

รวมรายรับทั้งสิ้น 

2558 14,625,050.56 7,574,167.22 6,358,045.65 - 28,557,263.26 
2559 14,634,014.36 9,481,104.00 8,663,750.00 - 32,778,868.36 
2560 15,294,398.74 14,490,692.47 1,305,820.15 - 31,090,911.36 
2561 16,101,942.90 11,133,439.00 6,492,903.16 - 27,235,381.90 
2562 12,776,713.00 10,326,994.00 210,020.00 - 23,303,727.86 

 
ข.  รายจ่ายจริง 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2557 – 2561) 

ปี 
งบประมาณ 

รายได้ไม่รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินได้อื่นๆ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม/เงินกู้ 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 

2558 12,950,927.06 5,116,234.00 6,358,045.48 98,535.48 24,523,742.02 
2559 11,162,673.90 9,455,763.00 8,651,780 3,690,865.23 32,961,082.13 
2560 21,299,991.16 3,464,281.47 1,305,820.15 2,249,065.00 28,319,157.78 
2561 22,577,935.59 874,000.00 6,492,903.16 4,661,179.85 34,606,018.60 
2562 20,275,664.55 887,000.00  2,149,800.00 23,312,464.55 

 
 
 2.2.2  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ก. สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

การเลือกตั้ง วัน/เดือน/ปี 
จ านวนผู้มี 

สิทธิเลือกตั้ง 
(คน) 

จ านวนผู้ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้ไม่ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

บัตรเสีย 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ ใบ ร้อยละ 
สมาชิกสภาอบต.(ครบวาระ) 

19 ต.ค.2556 2,877 2,553 88.74 324 11.26 
37 1.45 

นายกอบต. (ครบวาระ) 137 5.37 
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ข.ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น   3,841   คน    แยกเป็นชาย  1,817  คน    หญิง  2,024  คน   
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด  933  หลังคาเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 15,339.46  คน/ตร.กม. 

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) หลังคาเรือน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บ้านนาขลู่ 
บ้านนาขลู่ 
บ้านฝั่งท่า-นาโตนด 
บ้านนาหัวเรือ-โรงแถว 
บ้านดอนมะขามช้าง 
บ้านนาพันสาม 
บ้านฝั่งท่า-คลองใหญ่ 
บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม 
บ้านดอนแตง 

186 
132 
229 
307 
252 
212 
159 
190 
150 

201 
142 
261 
333 
282 
245 
206 
212 
142 

387 
274 
490 
640 
534 
457 
365 
402 
292 

96 
64 

129 
146 
128 
105 
96 

102 
67 

รวม 1,817 2,024 3,841 933 
         ที่มา : ข้อมูลส านักทะเบยีนอ าเภอเมืองเพชรบุรี ณ เดือนมีนาคม 2557 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

 

ค..  การศึกษา 
       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      2 แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา    2 แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา     - แห่ง 

ตารางแสดงจ านวนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกสถานที่ตั้ง 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง จ านวนคร ู
จ านวน
นักเรียน 

1 โรงเรียนวัดนาพรม หมู่ที่ 8 14 204 
2 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ 5 10 92 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม หมู่ที่ 8 2 40 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ 5 2 30 

รวม   
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ง. การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
  การคมนาคม 
การคมนาคมขนส่งของต าบลนาพันสาม สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางรถยนต์      
โดยมีเส้นทางการคมนาคมท่ีส าคัญได้แก่ 
   -   ทางหลวงหมายเลข 3177 (หาดเจ้าส าราญ)  สามารถเชื่อมการคมนาคมติดต่อ
ระหว่างอ าเภอเมืองเพชรบุรี  อ าเภอบ้านแหลม  ได้สะดวก  โดยเริ่มจาก 
   -  สี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177  ที่ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
เข้าสู่อ าเภอบ้านแหลมโดยผ่านต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม                       
จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี 
   -  สี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177  ที่ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
เข้าสู่อ าเภอท่ายางโดยผ่านต าบลหนองพลับ ต าบลดอนยาง อ าเภอเมืองเพชรบุรี ต าบลหนองจอก ต าบลท่ายาง 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี 
   การจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  การจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด             
มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง มีสัญญาณไฟจราจร แจ้งเตือนทางแยกทางโค้ง การใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย 
  สภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุดเสียหายเพ่ือรองรับการสัญจรไปมาของ
ประชาชนของต าบลนาพันสามให้มาความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยการใช้ชีวิตประจะวัน 

ตารางแสดงถนนในหมู่บ้าน ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 
ลักษณะถนนภายในหมู่บ้าน 

หมายเหตุ 
ถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง 

1 บ้านนาขลู ่ 1,671 กม 0.136 กม -  
2 บ้านนาขลู ่ 2,173 กม 1.2 กม 1,098  
3 บ้านฝั่งท่า-นาโตนด 5,752 กม 3.96 กม 150  
4 บ้านนาหัวเรือ-โรงแถว 4,110 กม 3.434 กม -  
5 บ้านดอนมะขามช้าง 4,853 กม 1.2 กม 1,290  
6 บ้านนาพันสาม 1,729  กม 2.15 กม 1,120  
7 บ้านฝั่งท่า-คลองใหญ ่ 3,810 กม 5.105 กม -  
8 บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม 1.190 กม 5.541 กม -  
9 บ้านดอนแตง 3,418 กม - 1.368 กม  

10 ถนน รพช.หนองพลับ-นาขลู่ 2,050 กม - -  
11 ถนน รพช. นาพันสามบางแก้ว 4,500 กม - -  
12 ถนนสาบเสยีบคลองชลประทานทาง

แยกปากง่ามดอนมะขามช้าง 
1,500 กม - -  

13 ถนนรพช.นาขลู-่หนองพลับ 1,500 กม - -  
 รวม 27,355 กม  5,026 กม  
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จ . อาชีพ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา เลี้ยงสัตว์  และประกอบอาชีพท าขนมหวาน       

ตารางแสดงมูลค่าของผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในต าบลนาพันสาม 
 

หมู่ที่ บ้าน พื้นที่ 
(ไร่) 

ท าไร่ ท านา 
(ไร่) 

เลี้ยงสัตว์
(ครัวเรือน) 

ประมง (เลี้ยงกุ้ง) 
(ครัวเรือน) 

ท าขนมหวาน 
(ครัวเรือน) 

1 บ้านนาขลู่ 547 297 4 - 3 
2 บ้านนาขลู่ 2,175 1,054 3 - 5 
3 บ้านฝั่งท่า-นาโตนด 1,518 989 1 26 8 
4 บ้านนาหัวเรือ-โรงแถว 2,347 1,023 4 30 6 
5 บ้านดอนมะขามช้าง 2,050 842 12 45 - 
6 บ้านนาพันสาม 1,064 798 2 - 18 
7 บ้านฝั่งทา่-คลองใหญ่ 2,206 897 3 23 2 
8 บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม 2,034 1,200 9 2 1 
9 บ้านดอนแตง 1,709 827 4 14 - 

รวม 15,650 7,924 42 140 42 
 

  ที่มา – องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
  
ฉ.  มวลชนจัดตั้ง 
-  กลุ่มอาชีพ        9    คน 
-  กลุ่มสตรี           150    คน 
-  กลุ่มผู้สูงอายุ       400    คน 
-  กลุ่มแม่บ้าน            150    คน 
-   กลุ่มจิตอาสานักบุญ        10  คน 
-  อ่ืน ๆ  (ระบุ)                  -    คน 

 ช. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

-  สหกรณ์เคดิตยูเนียนวัดนาพรมจ ากัด    1 แห่ง 
-  โฮมเสตย์       1 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าช  (ขนาดเล็ก)       1   แห่ง 
-  ลานตากข้าว/รับซื้อข้าวเปลือก           1   แห่ง 
 
ซ. ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง              1  แห่ง 
-โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง      1  แห่ง 
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2.2.4 บริบททางด้านวัฒนธรรม 

ก.ศาสนา 

 -วัด        2 แห่ง 

วัดดอนมะขามช้าง       หมู่ที่ 5 

วัดนาพรม  หมู่ที่8 

ข. ประเพณี วัฒนธรรม 

 ประเพณี 

  -ประเพณีการตักบาตรพระหลังเกวียน 

  -ประเพณีการแต่งงานหลังเกวียน  

  -ประเพณีการเทศมหาชาติประจ าปีทุกหมู่บ้าน 

  -ท าบุญศาลเจ้ากลางหมู่บ้าน 

 วัฒนธรรม  

  -ภูมิปัญญาขนมหวาน 

  -ภูมิปัญญาบ้านทรงไทย 

  -ภูมิปัญญาเห่เรือบก 

2.2.5 บริบททางด้านสิ่งแวดล้อม 
 ก.แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

ล าดับที ่
 

ช่ือแม่น้ า / คลอง สถานท่ีแหล่งน้ า 
ไหลผ่าน (หมู่ที่) 

สภาพปัจจุบันโดยเฉลีย่ 
กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร) 

หมายเหต ุ

1 คลองบ้านนาขลู ่ หมู่ที่1   
2 คลองนาโตนด  หมู่ที่3   
3 คลองช่องคาด หมู่ที่ 4   
4 คลองปากง่าม   หมู่ที่4   
5 คลองดอนมะขามช้าง  หมู่ที่5 20 x 2,500 x 2.5  
6 คลองอีแอ้ด หมู่ที่ 5   
7 คลองเหมืองด้วน หมู่ที่ 7   
8 คลองบ้านคลองใหญ ่ หมู่ที่7   
9 คลองหมองเจ็ก หมู่ที่7   
9 คลองหนองปลาไหล หมู่ที่8   

10 บ้านหนองโพธิ ์ หมู่ที่9   
11 คลองดอนคลองแตง              หมู่ที่ 9   
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ข. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

คลองชลประทาน       4 แห่ง 
 -คลองระบายน้ าดี18 
 -คลองระบายน้ าดี23 
 -คลองชลประทาน 3 ขวา 1 ซาย สายใหญ่ 3  (โซน24) 
 -คลองชลประทาน 1ขวา 3ขวา 1 ซาย สายใหญ่ 3 (โซน24) 
 บ่อน้ าตื้น       11 แห่ง 

 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

-  สหกรณ์เคดิตยูเนียนวัดนาพรมจ ากัด    1 แห่ง 
-  โฮมเสตย์       1 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าช  (ขนาดเล็ก)       1   แห่ง 
-  ลานตากข้าว/รับซื้อข้าวเปลือก           1   แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 

3.1ขอบเขตการด าเนินกิจกรรม : ด้านเนื้อหา เวลา กลุ่มเป้าหมาย 
ก. ด้านเนื้อหา 
     
การก าหนดแนวทางการว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570  ด าเนินการระเบียบ 
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก่ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขค าว่าแผนพัฒนา เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ทุกแห่งข้อ 10 คณะ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ (1)ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก)อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข)ภารกิจถ่ายโอนตามกฏหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(ค)ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน  
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง)กรอบนโยบาย  ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค านึงสถานะ 
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย  ข้อ 17 การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที ่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามา 
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา จากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น หน้า ๕ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา  
ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความ 
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เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไปการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ครั้งนี้ 

ในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณมาจากสถาบันพระปกเกล้า ส านักวิจัย  
และพัฒนาตามโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
ขอรับทุนผ่านการพิจารณา เป็นเงินจ านวน  25,000บาท ส่วนการด าเนินขั้นตอนตามแนวคิด  เกี่ยวกับการ
ก าหนดแนวทางการ  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566  -  2570 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.2570    เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นและการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ การด าเนินการตามกิจกรรมการตามโครงการพลเมืองร่วมใจ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามโดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านจ านวน
เก้าหมู่บ้านประชาคมต าบลจ านวนหนึ่งครั้ง  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น   สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  และครอบคลุม              
ทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหมู่บ้าน  และมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับต าบล  พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน 
  
  ข. ด้าน เวลา และสถานที่การด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
โดยมีการก าหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพันสาม  

 

ท่ี วัน  เดือน ปี รายการ สถานท่ี เวลา 
 

1 2  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 1 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1 14.00 น.เป็นต้นไป 
2 3  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 2 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 2 16.00 น.เป็นต้นไป 
3 4  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 3 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 นาโตนด 16.00 น.เป็นต้นไป 
4 5  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 4 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 4 16.00 น.เป็นต้นไป 
5 8  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 5 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 5 16.00 น.เป็นต้นไป 
6 9  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 6 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 16.00 น.เป็นต้นไป 
7 10  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 7 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 16.00 น.เป็นต้นไป 
8 11  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 8 ณ  ศาลาการเปรียญวัดนาพรม หมู่ที่ 8 16.00 น.เป็นต้นไป 
9 12  มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 9 ณ  ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 9 16.00 น.เป็นต้นไป 
10 17  มี.ค.2564 ประชาคมต าบล   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 9.00 น.เป็นต้นไป 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลนาพันสาม 
    กลุ่มประชากร  นักเรียน  เยาวชน  ประชาชน  ทั้ง9  หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน องค์กร 
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)   อาสาสมัครรักโลก (อถล.)  หน่วยงานต่างๆ  และเอกชน มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 จ านวนหมู่ละ 540 คน และประชาคมต าบล 1 ครั้ง จ านวน 60 คน 
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน 

3.2  วิธีการ เครื่องมือ/เทคนิค อะไรบ้างอย่างไร  เพราะอะไร 

 3.2.1 เครื่องมือ/วิธีการทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ 
การด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     

มีวิธีการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
1.การน าประชาชนมารวมกันเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น  

สภากาแฟการประชุมกลุ่มเล็กๆในชุมชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 9 หมู่บ้าน และประชาคม
ต าบล  เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ   ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง  ค่อนข้างเป็นกันเอง
เป็นธรรมชาติ  ไม่เป็นทางการมากนัก เกิดเสวนาที่มีประสิทธิผล มีการสื่อสารสองทางและ สะท้อนปัญหาของ
ประชาชน เพ่ือได้รับข้อมูลและความคิดเห็น  โดยประชาชนเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นต่อที่
ประชุมประชาคม  ซึ่งใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเวลาหลังเลิกงาน  ใช้พ้ืนที่ของเพ่ือจะ
ได้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาที่แท้จริงประชาชนในแต่ละ หมู่บ้านในต าบล 

2.บัตรความคิด 

ใช้บัตรความคิดสอบถามประชาชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น โดยมีก าหนดกติกาการเขียนบัตรความคิด คือ 
  (1)หนึ่งบัตรหนึ่งความคิด   

(2)ข้อความสั้น   
(3) เฉพาะเจาะจง 
(4)  ได้ใจความ  
(5) เขียนตัวโต ๆใช้ปากกาเคมีปลายตัดสีน้ าเงิน หรือสีด า“ทุกความคิดมีคุณค่า ไม่ค่าความคิดใคร”  

ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล จะมีคน2 กลุ่ม คือกลุ่มพูด กับกลุ่มไม่พูด ไม่ออก
ความคิดเห็นในที่สาธารณะ จึงใช้บัตรความคิดให้เขียนแสดงความคิดเห็น โดยมีกติการ่วมกันเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการตั้งค าถาม 2 ค าถาม คือ 
-ในอนาคตข้างหน้า  5 ปี พ.ศ. 2566-2570พวกเราอยากเห็นอะไร 
- เกิดข้ึนบ้างสิ่งที่พวกเราอยากให้เกิดข้ึนในอีก  5 ปีข้างหน้านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

3.การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต ์/ Facebook /Line 
เป็นการสร้างทางเลือกให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาพันสาม 



 
บทที่4 ผลการด าเนินโครงการ 

 
4.1ผลจากการด าเนินกิจกรรมในภาพรวม 
 การด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ผล
การด าเนินกิจกรรมในภาพรวมท ากิจกรรมอะไรบ้าง อย่างไร มีผู้เข้าร่วมกิจรรมกี่คน ใครบ้าง  วันที่เท่าไร 
ได้ผลเป็นอย่างไร 
4.1.1ผลการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
(1.)ประชาคมหมู่บ้านการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  

 (2.)ประชาคมต าบลการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์ต าบลนาพันสาม 

4.1.2ท าอย่างไร 
1.การจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น  จ านวน 10  ครั้ง 
2.บัตรความคิด สอบถามประชาชน 
3.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์ 
4.1.3.ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ใครบ้าง  จ านวน เท่าไร 
  นักเรียน     จ านวน  13  คน 
   เยาวชน     จ านวน  25   คน 
     ชมรมผู้สูงอายุ       จ านวน  28   คน  

 อาสาสมัครสาธารณสุข    จ านวน    54   คน 
 อาสาสมัครรักโลก (อถล.)   จ านวน   68  คน 
 ผู้น าชุมชน     จ านวน  54  คน 
 ประชาชน      จ านวน        392 คน    
 หน่วยงานต่างๆ               2 หนว่ยงาน 
รวม      จ านวน        636      คน 

4.1.4 วันที่จัดกิจกรรม 
 การด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ภาพรวม
จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต าบลนาพันสาม ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และการก าหนดยุทธศาสตร์ต าบลยังยืน่จ านวน 10 ครั้งดังนี้ 
 

วัน และ เวลา  รายการ หัวข้อ ผู้ด าเนินการ/วิทยากร 

2มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 1 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

3มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 2 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

4มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 3 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 



5มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 4 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

8มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 5 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

9มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 6 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

10มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 7 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

11มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 8 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

12มี.ค.2564 ประชาคม หมู่ที่ 9 รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหา 
เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 

อบต.นาพันสาม 

17มี.ค.2564 ประชาคมต าบล   รวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570และจัดท ายุทธศาสตร์ต าบลนาพันสาม 

คุณสุดธิดา   แสงเพชร 

 

 4.1.5 ผลที่ได้จากการการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และการจัดท า
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   

 จากการด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล           
นาพันสาม รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 และการจัดท ายุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ดังนี้ 

 ด าเนินกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น  2 ตอน 

  ตอนที่1.ประชาคมหมู่บ้านเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 

  ตอนที่2.ประชาคมต าบลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์ต าบลนาพันสาม 
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ตอนที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 

ตารางท่ี 1 หมู่ที่ 1 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ถนนสายกลางบ้านช ารุดเกิดอุบัติเหตุ 
 2.ถนนสายกลางบ้านสัญจรไม่สะดวก 
 3.กระแสไฟฟ้าตก 
 4.ถนนสาย 
          6. สกุลเป็นถนนตัน ต้องเสียเวลาให้เส้นทางอ่ืนที่
อ้อม  
         7.ถนนสายบ้านนายพร้อมเป็นถนนตัน   
         8.ถนนสายเลียบคลองชลประทานความกว้าง3 เมตร
เดินทางไม่สะดวก 
          9.ปัญหาน้ าขังในท่อระบายน้ าส่งกลิ่นเหม็น 
          10.ศาลาและโรงครัวช ารุด 
ด้านการศึกษา 
          11.เด็ก  ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ 
ด้านสังคม 
การจักรสานหลายไปจากหมู่บ้าน 
 ด้านสาธารณสุข 
           12. จัดกิจกรมส่งเสริมการออกก าลังการ และใช้
เวลาว่างเกิดประโยชน์ 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
          13.ประเพณีเก่าโบราณเลือนหายไปจากหมู่บ้าน 
          14.การส่งเสริมพุทธศาสนา 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
กลางบ้าน 
 2.โครงการขยายไหล่ทางพร้อมฝังท่อ คสล. 
ถนนสายกลางบ้าน 
 3.โครงการปรับปรุงไฟฟ้า 3 เพส 4 ไลน์ 
 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 5 สกุล 
 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
พร้อม 
 6.โครงการขยายถนนคสล.สายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 1 
 7.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าถนนสาย
กลางบ้ายหมู่ที่ 1 
 8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่ที่ 1 
ด้านการศึกษา 
         9.โครงการห้องสมุดรักการอ่าน 
ด้านสังคม 
 10ส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเชือก
ฟาง 
ด้านสาธารณสุข 
 11.โครงการต่อต้านกีฬาต้านยาเสพติด 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
           12.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
           13.โครงการเทศมหาชาติ 
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ตารางท่ี 2 หมู่ที่ 2 

 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ถนนสายนาโพธิ์น้อยเป็นถนนลูกรังเดิมเป็นหลุม
บ่อฤดูฝนเดินทางเข้าออกล าบาก 
 2.ถนนสายเรียบคลองดี23สัญจรไม่สะดวก และ
ขนส่งสิ้นค้าทางการเกษตรล าบาก 
 3.ถนนสาบมาบห้าไร่ช ารุดและเป็นถนนดิน 
 4.คลองสายกลางบ้านมี หมู่ที่  1 -หมู่ที่  2วัชพืช
ขวางทางน้ า 
 5.คลองสี่ร้อยเชื่อมคลองนาล าลังตื้นเขิน 
 6.ศาลาการบ้านหมู่ที่2 เกิดช ารุด 
 7.คลองบางเกามีวัชพืชขวางทางน้ า 
 8.ถนนสายนาขลู่-หนองพลับระหว่างหมู่ที่เกิดการ
ช ารุด 
ด้านสาธารณสุข 
 9.การปล่อยน้ าเสียลงคลองกลางบ้านหมู่ที่1-หมู่ที่2 
 10. การทิ้งขยะท่ีสาธารณ คู คลอง 
ด้านสังคม 
 11.สิ้นค้าเกษตรขาดการแปรรูป 
 12.ต้องการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการศึกษา 
 13 ประชาชนขาดความรู้ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต 
 14. การทบทวนความรู้ให้กับกลุ่มผู้ลืมหนังสือ 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 15.การจัดเลี้ยงอาหารในงานศพเป็นภาระแก่บุตร
หลาน 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายนาโพธิ์
น้อย 
 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบ
คลองดี23 
 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมาบ
ห้าไร ่
 4.โครงการขุดลอกคลองสายกลางบ้าน ม.1-
ม.2 
 5.โครงการดาดคลองสายสี่ร้อย-นาล าพัง 
 6.โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 
 7.โครงการขุดลอกคลองจากเกา 
 8.โครงการปรับปรุงถนนสายนาขลู่-หนอง
พลับระหว่างหมู่ที่เกิดการช ารุด 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 9.รณรงค์ ไม่ ให้ ปล่ อยน้ า เ สี ยล งคลอง
กลางบ้านหมู่ที่1-หมู่ที่2 
 10. รณรงค์ไม่ทิ้งขยะที่สาธารณ คู คลอง 
ด้านสังคม 
 11.โครงการโรงสีชุมชนเพ่ือแปรรูปสินค้า
ด้านการเกษตร 
 12.โครงการถักกระเป๋จากเชือกมัดฟาง 
ด้านการศึกษา 
 13 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้
อินเตอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 14. โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน  
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 15.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยง
อาหารในงานศพ 
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ตารางท่ี 3 หมู่ที่ 3 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ประตูปิดเปิดน้ า 
- คลองใหญ่เกิดช ารุด 
-คลองนาพะยอม  และคลองนาโตนดไม่มีประตูปิด - เปิด
ระบายน้ า 
 2.ถนนสายลาดยางสายฝั่งท่า-คลองใหญ่เกิดการช ารุด 
 3.ถนนสายบ้านลุงทอง หมู่ที่ 3 เกิดการช ารุด 
 4.ถนนก่อสร้าง ถนน คสล.สายป่าสามสิบเกิดการ
ช ารุด เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
 5.สะพานบ้านคลองใหญ่ ช ารุดเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
 6.ถนนสายนาโตนด นาทอง หมู่ที่ 3 เกิดการช ารุด 
 7.คลองนาโตนดมีวัชพืชขวางทางน้ า 
 8.สะพานหนองโพช ารุดรถหกไม่สามารถข้ามได้ 
 9.สะพานหนองโพช ารุดรถหกไม่สามารถข้ามได้ 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 10.ประชาชนต้องการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 
   
ด้านสังคม 
 11.ประชาชนต้องการส่งเสริมอาชีพด้านการศึกษา 
 12 ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมการอ่าน 
 13. ประชาชนต้องการให้มีการทบทวนการอ่าน 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 15.พ้ืนฟูประเพณีการท าบุญขึ้นปีใหม่ 
 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.โครงการก่อสร้าง  และซ่อมแวมประตูปิด
เปิดน้ า 
- ซ่อมคลองบ้านใหญ ่
-ก่อสร้างคลองนาพะยอม  และก่อสร้างคลองนาโตนด 
2.โครงการปรับปรุงลาดยาง AC  ถนนสาย 
ฝั่งท่า-คลองใหญ ่
 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้าน
ลุงทอง หมู่ที่ 3  
 4.โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.สายป่า
สามสิบ 
 5.โครงการซ่อมสะพานบ้านคลองใหญ่       
หมู่ที่ 3 
 6.โครงการปรับปรุงลาดยาง AC  ถนนสาย
นาโตนด นาทอง หมู่ที่ 3 
 7.โครงการขุดลอกคลองนาโตนด 
 8.โครงการซ่อมสะพานหนองโพ  ห มู่ ที่  3  
เชื่อม หมู่ที่9 
 9.โครงการก่อสร้างสะพานคสล.สายหนองโพ 
 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่9 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 10.โครงการจัดท าสวนสุขภาพ บ้านคลอง
ใหญ่ 
ด้านสังคม 
 11.โครงการส่งเสริมอาชีพการถักเชือกมัด
ฟาง บ้านนาโตนด 
ด้านการศึกษา 
 12 .โครงการส่งเสริมการอ่าน 
 13.โครงการทบทวนความจ า 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
          14.โครงการฟื้นฟูกิจกรรมท าบุญขึ้นปีใหม่ 
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ตารางท่ี 4 หมู่ที่ 4 

 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ถนนก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบคลอง ดี 23เกิด
การช ารุด เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
 2.ถนนก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาเกาะ เกิดการช ารุด 
ขนส่งสิ้นค้าเกษตร 
         3.ประตูปิดเปิดน้ า คลองดอนทองเกิดช ารุด  
 4.คลองสายบ้านโรงแถว  สายบ้านนาเกาะ  สายนา
หัวเรือ สายบ้านโรงแถว  สายบ้านเกาะดิน  สายบ้านลุงนาค  
มีวัชพืชขวางทางน้ า และตื้นเขิน  น้ าไหลไม่สะดวก  
 5.ถนนสายนาตาม้วน เกิดการช ารุด เป็นหลุมบ่อ 
 6.กระแสไฟฟ้าบ้านโรงแถวตก 
 7.ถนนสายบ้านนายใจ  แตกร้าว การช ารุด  
 8.ท่อระบายน้ าสายนาเกาะเชื่อมคลองดี23 ช ารุด 
ด้านสาธารณสุข 
 10.ประชาชนขาดการออกก าลังกาย 
ด้านสังคม 
 11.ประชาชนต้องการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการศึกษา 
 12 ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมการอ่าน 
 13. ประชาชนต้องการให้มีการทบทวนการอ่าน 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 14.ประเพณีอันดีงาม และเรือมาดศูนย์ไปจากต าบล 
ด้านการศึกษา 
 15.เด็กเยาวชนสนใจใช้เวลากับเทคโนโลยีมากเกินไป 
 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.โครงถนนก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบ
คลอง ดี 23 
 2.โครงการถนนก่อสร้าง ถนน คสล.สาย   
นาเกาะ  
3.โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า    
คลองดอนทอง  
 4.โครงการขุดลอกคลองคลองสายบ้านโรง
แถว  สายบ้านนาเกาะ  สายนาหัวเรือ สายบ้านโรง
แถว  สายบ้านเกาะดิน  สายบ้านลุงนาค  มีวัชพืช
ขวางทางน้ า และตื้นเขิน  น้ าไหลไม่สะดวก  
 5.โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนสายนา
ตาม้วน  
 6.โครงการขยายไฟฟ้าบ้านโรงแถว 
 7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายใจ  
 8.โครงการฝังท่อระบายน้ าคลองปากง่าม
เชื่อมคลองดี23 
ด้านสาธารณสุข 
 10.จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 4 
ด้านสังคม 
 11.ประชาชนต้องการส่งเสริมอาชีพ 
 12.โครงการเพาะเห็ดในตะกร้า 
 13.โครงการท าน้ ายาล้างจาน 
   
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 14โครงการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือ
มาดชิงธง 
ด้านการศึกษา 
 15.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี และสื่อออนไลน์ 
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ตารางท่ี 5 หมู่ที่ 5 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ถนน คสล.สายเลียบคลอง ดี 18 หมู่ที่ 7 เกิดการ
ช ารุด เกิดอุบัติเหตุหลาย 
 2.ถนน คสล.สายสะแกลาย เกิดการช ารุด ขนส่งสิ้นค้า
เกษตร 
 3.คลองสายสะแกลาย  มีวัชพืชขวางทางน้ า และตื้น
เขิน  น้ าไหลไม่สะดวก 
 4.ถนนสายนาพันท่าน เกิดการช ารุด เป็นหลุมบ่อ 
 5.ถนนสายบ้านดอนมะขามช้าง  เกิดการช ารุด  เกิด
อุบัติเหตุ 
 6.คลองสายดอนมะขามช้าง  มีวัชพืชขวางทางน้ า 
และตื้นเขิน  น้ าไหลไม่สะดวก 
 7.ถนนสายหัวตะโล้ เกิดการช ารุด เป็นหลุมบ่อ 
 8.คลองสายปลายท่อ  มีวัชพืชขวางทางน้ า และตื้น
เขิน  น้ าไหลไม่สะดวก 
 9.น้ าท่วมขังตอนฝนตกถนนสายบ้านดอนมะขามช้าง
ช่วงบ้านนางโต้ะ 
 10 .น้ าท่วมขังตอนฝนตกถนนสายบ้านดอนมะขาม
ช้างช่วงบ้านนางแก่น 
ด้านสาธารณสุข 
 10.ส านึกรักบ้านเกิด 
 11.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
ด้านสังคม 
 12.ประชาชนต้องการส่งเสริมอาชีพจากกุ้ง 
 13.การเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือลดค่าครองชีพของประชาชน 
 14.ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสุขภาพ 
ด้านการศึกษา 
 15 ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมการอ่าน 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 16.ประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์เรือมาดในหมู่ที่5 
ด้านการศึกษา 
 17.เด็กเยาวชนสนใจใช้เวลากับการอ่านหนังสือ
เพ่ิมข้ึน 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบ
คลอง ดี 18 หมู่ที่ 7 
 2.โครงการปรับปรุงถนนถนนก่อสร้าง ถนน 
คสล.สายสะแกลาย  
 3.โครงการขุดลอกคลองสายสะแกลาย   
 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาพัน
ท่าน  
 5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย
บ้านดอนมะขามช้าง   
 6.โครงการขุดลอกคลองสายดอนมะขามช้าง   
 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวตะโล้  
 8.โครงการดาด คสล. คลองสายปลายท่อ  
 9.โครงการขุดลอกคลองสายปลายท่อ – นา
ในทุ่ง  
 10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้าน
ดอนมะขามช้างช่วงบ้านนางโต้ะ 
 11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้าน
ดอนมะขามช้างช่วงบ้านนางแก่น 
ด้านสาธารณสุข 
 12.ส านึกรักบ้านเกิด 
 13.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
ด้านสังคม 
 14.โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 
 15.โครงการการเลี้ยงไก่ไข่ 
 16.โครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือสุขภาพ 
ด้านการศึกษา 
 17 โครงการห้องสมุดรักการอ่าน 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 18.โครงการอนุรักษ์การแข่งขันเรือมาด หมู่ที่5 
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ตารางท่ี 6 หมู่ที่ 6 

 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 แคบรถสวนกัน
ไม่ได้ เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
          2.ถนน คสล.สายบ้านตาเพชรเชื่อมบ้านลุงยิ้ม พร้อม
รางระบายน้ า เกิดการช ารุด ขนส่งสิ้นค้า และ การเดินทางไม่
สะดวกไม่ปลอดภัย 
 3.คลองสายหน้าบ้านนาพันสาม  มีวัชพืชขวางทางน้ า 
และตื้นเขิน  น้ าไหลไม่สะดวก 
 4.ถนนสายมิตรภาพ เกิดการช ารุด เป็นหลุมบ่อ 
 5.ถนนสายเลียบคลองชลประทาน  เกิดการช ารุด  
เกิดอุบัติเหตุ 
ด้านสาธารณสุข 
 6.น้ าเสียในครัวเรือนลงคลองสายกลางบ้าน 
 7.ประชาชนขาดการออก าลังกาย 
ด้านสังคม 
 8.ปัญหาขยะจากเปลือกไข่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา 
 9. ส่งเสริมเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 10.ส่งเสริมตาลโตนดนาพันสาม 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถนน  คสล . ส าย
กลางบ้าน พร้อมดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 6 
          2.โครงการถนน คสล.สายบ้านตาเพชรเชื่อม
บ้านลุงยิ้ม พร้อมรางระบายน้ า  
 3.โครงการขุดลอกคลองสายหน้าบ้านนาพัน 
 4.โครงการลงหินคลุกถนนสายมิตรภาพ 
 5.โครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน  
ด้านสาธารณสุข 
 6.โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบ าบัด
น้ าเสียในครัวเรือน 
 7.โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านนาพันสาม 
   
ด้านสังคม 
 8.โครงการแปรรูปขยะเปลือกไข่ 
ด้านการศึกษา 
 9. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 10.โครงการ เทศกาลตาลโตนดชมทุ่ ง
ทานตะวันไหว้พระวัดนาพรม 
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ตารางท่ี 7 หมู่ที่ 7 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1  
และช่วงที่2 เกิดการช ารุด เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
2.ถนน คสล.สายเลียบคลองดี 18 หมู่ที่ 7 เกิดกา 
ช ารุด เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
 3.คลองสายบ้านคลองใหญ่ คลองนาพันท่าน และ
คลองหมองเจ็ก  มีวัชพืชขวางทางน้ า และตื้นเขิน  น้ าไหลไม่
สะดวก 
4.ถนน คสล.สายเลียบชลประทาน หมู่ที่ 7 ช่วงที่1  
บ้านนายชิษนุพงษ์ และช่วงที่2 บ้านนายชวน เกิดการช ารุด 
เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
           5.สะพานไม้ ช ารุดจ านวน2 แห่ง 
 6.ถนนสายนาต้นโพธิ์  เกิดการช ารุด  เกิดอุบัติเหตุ 
 7.บริเวณศาลากลางบ้านสามารถเป็นที่ออก าลังกาย
และเป็นสถานที่พักผ่อนได้แต่เป็นพ้ืนดินลูกรัง ท าประโยชน์ได้
ไม่เต็มพ้ืนที่  มีวัชพืชปกคลุม 
 8.ไฟฟ้าบ้านคลองใหญ่มีบางจุดเสาไฟฟ้าอยู่ในที่นา 
ด้านสาธารณสุข 
 9.ประชาชนขาดการออกก าลังกาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 10.ริมคลองริมถนน มีวัชพืชปกคลุม ไม่น่าดูน่า น่าชม 
ด้านสังคม 
 11.ประชาชนมีการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งและมี
กุ้งจ านวนมาก 
ด้านการศึกษา 
 12. ส่งเสริมเด็กใช้เวลาอยู่กับโทรศัพย์มากเกินไป 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 13.พ้ืนที่หมู่ที่7 เอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน 
  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองดี 18 หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1  และช่วงที่2  
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ 
คลองดี 18 หมู่ที่ 7  
 3.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านคลองใหญ่ 
คลองนาพันท่าน และคลองหมอง 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ 
ชลประทาน หมู่ที่ 7 ช่วงที่1 บ้านนายชิษนุพงษ์ และ 
ช่วงที่2 บ้านนายชวน 
5.โครงการซ่อมสะพานไม้ ช ารุดจ านวน2  
แห่ง 
 6.โครงการปรับปรุงถนนสายนาต้นโพธิ์   
 7.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
 8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านคลองใหญ่
ด้านสาธารณสุข 
 9.จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 10.ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนริมคลองดี18
และคลองชลประทาน 
ด้านสังคม 
 11.อบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกุ้ง 
ด้านการศึกษา 
 12. ส่งเสริมการอ่านแก่เด็กเทคนิคสมัยใหม่ 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 13.ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน 
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ตารางท่ี 8หมู่ท่ี 8 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ถนน คสล.สายหลังวัดนาพรม  สายหนอง
ปลาไหล สายเลียบคลอง ดี18บ้านนาพรม  เกิดการช ารุด เกิด
อุบัติเหตุหลายครั้ง 
  2.น้ าท่วมขังเวลาฝนตก บ้านดอนหัวรวดและ 
บ้านนาพรม 
  3.ถนนสายนาพรม เกิดการช ารุด เกิด
อุบัติเหตุหลายครั้ง 
  4.ถนนบ้านดอนหัวกรวด เกิดการช ารุด เกิด
อุบัติเหตุหลายครั้ง 
  5.ศาลากลางบ้านดอนหัวกรวด ช ารุด 
  6.คลองสายหนองปลาไหล มีวัชพืชขวางทาง
น้ า และตื้นเขิน  น้ าไหลไม่สะดวก 
  7.ถนนสายหลังโรงเรียนวัดนาพรม เกิดการ
ช ารุด เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
  8.คลองส่งน้ าสายนาตายอดตื้นเขิน  น้ าไหล
ไม่สะดวก 
ด้านสาธารณสุข 
  9.ประชาชนขาดการออกก าลังกาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
  10. รถถนนสายนาขลู่-หนองพลับ ขับขี่มี
ความเร็วสูง ส่งเสียงดัง 
ด้านสังคม 
  11.ประชาชนมีการประกอบอาชีพการการ
ปลูกแตงโม  การปลูกข้าว ต้องการความรู้เพิ่ม 
ด้านการศึกษา 
  12. ส่งเสริมเด็กใช้เวลาอยู่กับโทรศัพย์มาก
เกินไป 
  ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
  13.พ้ืนที่หมู่ที่8  มีการปลูกแตงโมจ านวน
มาก 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย
หลังวัดนาพรม  สายหนองปลาไหล สายเลียบคลอง ดี
18บ้านนาพรม   
 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านดอน
หัวรวดและ บ้านนาพรม 
 3.โครงการซ่อมถนนลาดยาง AC ถนนสาย
นาพรม  
 4.โครงการซ่อมถนนลาดยาง  AC บ้านดอน
หัวกรวด 
 5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
ดอนหัวกรวด 
 6.โครงการขุดลอกคลองสายหนองปลาไหล  
 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
โรงเรียนวัดนาพรม  
 8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคลองสาย
นาตายอด 
ด้านสาธารณสุข 
 9.จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 10.โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การใช้รถ/ใช้ถนน.  
ด้านสังคม 
 11.โครงการให้ความรู้ส่ ง เสริมการปลูก
แตงโม   
 12.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
ด้านการศึกษา 
 13. โครงการห้องสมุดรักการอ่าน 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 14.เทศการปลูกแตงโมบ้านดอนหัวกรวด 
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ตารางท่ี 9หมู่ท่ี 9 

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมต้องการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/โครงการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ถนน คสล.สายหนองโพธ์  เกิดการช ารุด เกิด
อุบัติเหตุหลายครั้ง 
 2.ถนนสายหลังบ้านดอนแตง เกิดการช ารุด เกิด
อุบัติเหตุหลายครั้ง 
 3. ถนน สายเลียบคลอง ดี18บ้านนาพรม ต่อจากเดิม 
เกิดการช ารุด เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
 4.ถนนบ้านดอนแตงน้ าท่วมขังขณะฝนตก  
 5.คลองสายหลังบ้านดอนแตง/หน้าบ้านดอนแตง มี
วัชพืชขวางทางน้ า และตื้นเขิน  น้ าไหลไม่สะดวก 
 6.ถนนสายบ้านนายช่าง เกิดการช ารุด เดินทางไม่
สะดวก 
 7.คลองดอนแตงไม่มีประตูปิดเปิดระบายน้ าบริเวณที่
เชื่อมกับคลองหนองโพธิ์ท าให้น้ าเค็มหนุนเข้าคลองดอนแตง  
และประตูปิดเปิดน้ าบริเวณคลองดี18 ช ารุด ในฤดูน้ าหลากนา
ข้าวเสียหาย 
ด้านสาธารณสุข 
 8.ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ 
 9. ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องดูแลสุขภาพของโรค
เรื้อรัง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 11. ถนนบ้านดอนแตงไม่น่าดูน่ามอง 
ด้านสังคม 
 12.ประชาชนมีการประกอบอาชีพการการเลี้ยงกุ้ง 
ต้องการความรู้เพิ่มในการแปรรูปกุ้ง 
 13.ประชาชนต้องการมีอาชีพเสริม 
ด้านการศึกษา 
 14. ส่งเสริมเด็กใช้เวลาอยู่กับโทรศัพย์มากเกินไป 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 15.ประเพณีส าคัญของหมู่บ้านไม่มีการอนุรักษ์ 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
โพธิ์ (ต่อจากเดิม)   
 2.โครงการปรับปรุงถนนสายหลังบ้านดอน
แตง  
 3. โครงการก่อสร้างถนน สายเลียบคลอง ดี
18 (ต่อจากเดิม)   
 4.โครงการก่อสร้างรางระบายถนนบ้านดอน
แตงน้ าท่วม  
 5.โครงการขุดลอกคลองสายหลังบ้านดอน
แตง/หน้าบ้านดอนแตง มีวัชพืชขวางทางน้ า และตื้น
เขิน  น้ าไหลไม่สะดวก 
 6.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายช่าง 
 7.โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ า
บริเวณท่ีเชื่อมกับคลองหนองโพธิ์ 
8.โครงการซ่อมประตูปิด-เปิดคลองดอนแตง 
เชื่อมบริเวณคลองดี18  
ด้านสาธารณสุข 
 9.โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ในการป้องกันโรคติดต่อ 
 10. โครงการอบรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบ้านดอนแตง 
ด้านสังคม 
 12.โครงการประชาชนมีการประกอบอาชีพ
การการเลี้ยงกุ้ง 
 13.โครงการส่งเสริมการจักรสานต่างๆ 
ด้านการศึกษา 
 14. ส่งเสริมเด็กใช้เวลาอยู่กับโทรศัพย์มาก
เกินไป 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 15.ประเพณีส าคัญของหมู่บ้านไม่มีการ
อนุรักษ ์
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ตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์ต าบลนาพันสาม  (ประชาคมต าบล) 

ตารางท่ี 10การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชาชนต าบลนาพันสาม 

ในอนาคตข้างหน้า5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 พวกเราอยากเห็นอะไร เกิดขึ้นบ้าง 

สิ่งท่ีพวกเราอยากให้เกิดขึ้นในอีก  5 ปีข้างหน้า 

นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

มีน้ าพอเพียงส าการเกษตร 
-แก้ไขปัญหาน้ าเสียจากโรงงานท าขนมที่ปล่อยน้ าเสีย 
ลงคลองชลประทาน 
          -มีน้ าใช้พอเพียง 
         -อยากเห็นมีน้ าท าการเกษตรตลอดปี 
-มีการบริหารระดับน้ าท าการเกษตรอย่างยั่งยืน 
-อยากเห็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีข้ึนกว่านี้ ไม่มี 
น้ าเสีย 
          - ปลอดขยะ 
          -อยากให้มีน้ าเพื่อท าการเกษตร 
          -ไฟฟ้าสว่างทั้งต าบล 
          -ประตูปิดเปิดสายหนองโพเพราะนาข้าว 
         -อยากคลองส่งน้ าใหญ่กว่านี้ 
 -อยากถนนหมู่บ้านสะอาดสวยงาม 
         -การขุดลอกคลองเพ่ือท าการเกษตรทุกปี 
         -อยากมีน้ าท านาเพียงพอ 
          -น้ าดี ไฟสะดวก ทุกหมู่บ้าน 
          -เรียงหินหน้า รพสต. อบต. โรงเรียน หนาวัด 
          -ให้อบต.หาเงินป้องกันน้ าเค็มเข้านา 
          -น้ าในคลองดี 18 ไม่เค็ม 
-พัฒนาน้ าในคลองชลประทานให้เพียงพอกับความต้องการกับ
การเกษตร  
สุขภาพดี 
-เครื่องออกก าลังกายคลองใหญ ่
-มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-ลานแอโลบิคต าบลพร้อมคนน าเต้น 
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง   
เทคโนโลยีทันสมัย 
-พ้ืนที่ใช้สอยและสิ่งอ านวยความสะดวก 
-กล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง 
-wifi ฟรี 

สิ่งแวดล้อมดี 
 -ช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชน 
 -รักษาความสะอาด 
 -ไม่ทิ้งขยะลงคลองช่วยกันจ ากัดขยะ 
 -แยกขยะก่อนทิ้ง 
 -ช่วยกันปลูกจิตส านึกให้รักชุมชนตนเอง 
 -ปลูกจิตส านึกชาวบ้าน(อบรมให้ความรู้)ๆ 
 -ท าให้เห็นเป็นตัวอย่างคนท าตาม 
 -เราควรลงมือท าเอง 
 -ช่วยกันรักษาความสะอาด 
 -ผู้น ามีความคิดที่ดี 
มีข้อมูลเป็นจริงในการพัฒนา 
 -ให้ผู้บริหารจัดหางบประมาณ 
 -งบประมาณเพียงพอคนในต าบลต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันด้วย 
 -อยากรัฐลงมาดูปัญหาความเป็นจริง 
กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชน 
 -ปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องเก่ียวกับยาเสพติด 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 -ช่วยกันร่วมมือในการพัฒนาต าบล 
 -สามัคคีมีส่วนร่วม 
 -ความสามัคคีของประชาชนเป็นหลัก 
 -ท างานอย่างจริงจังทุกภาคส่วน 
 -ท าความดีเพ่ือชุมชน 
 -ให้ความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคม 
 -ต้องท าจริงจังไม่กลัวเหนื่อย  ทุกคนช่วยกัน 
 -เลือกผู้น าที่มีความสามารถ 
 -พวกเราต้องไม่เห็นต่อประโยชน์ของตัวเอง 
 -คนในต าบลไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 -เราต้องไม่เห็นต่อประโยชน์ส่วนตัวและท า
ความดีเพ่ือประชาชน 



-มีอินเตอร์เน็ตฟรี 
-ห้องสมุดทันสมัย(สิงค์โปร) 
 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
-มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
-อยากเห็นคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
คนมีงานท า 
-มี7 เซเวน 
-โครงการท าแล้วมีคุณภาพ 
-อยากเห็นคนต าบลมีอาชีพ  มีความมั่นคง มีรายได้เพ่ิมขึ้น มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
สิ่งแวดล้อมดี  คลองสะอาด  
-ในคูคลองสะอาด ไม่มีวัชพืช น้ าไหลสะดวก ไฟสะดวก  
-น้ าในคลองสะอาดไม่มีเน่าเหม็น และไม่มีน้ าเค็ม ทั่วทั้งต าบล 
เพ่ือเกษตรกร จะได้ใช้น้ าอย่างพอเพียง 
-อยากทุกหมู่บ้านมีความสะอาดทั้งต าบล(ถังขยะ) 
-โครงการรถขยะประจ าต าบล 
-สิ่งแวดล้อมสะอาดไม่มีขยะมูลฝอย 
-ต าบลปลอดขยะ 
-จิตส านึกและความมีระเบียบของชาวบ้าน 
ปลอดอบายมุข 
-ไม่อยากให้มีอบายมุขท้ังต าบล 
-ปลอดยาเสพติด 
-ต าบลสีขาว 
-อีกห้าปีข้างหน้าให้เจริญกว่านี้ 
-มีความพร้อมทุกด้าน 
เรียนรู้หลายภาษา 
-โรงเรียนมีครูสอนภาษาต่างประเทศ 
-ศูนย์แนะแนวทางการศึกษา 
 แบ่งเป็นกลุ่มบัตรค า 
มีความสามัคคี 
-ความสามัคคี 
-ความรักความสามัคคี 
-ความสามัคคี 
-ให้พัฒนาชุมชนที่เข็มแข็ง 
-อยากเห็นในต าบลนาพันสามรักกันทุกคน 
-อยากเห็นการแก้ไขปัญหากันทุกคน 
-ให้มีความเจริญคนนาพันสามกันเท่าหน้า 



-อยากเห็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่เสนอโครงการไว้ 
-อยากเห็นนาพันสามมหานคร(9) 
 
ถนนดีไฟสว่าง 
-ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาพันท่าน 
-อยากเห็นอบต.พัฒนาอย่างจริงจังเช่นขุดลอกคลองเพ่ือท านา 
ไม่ใช่มุ่งประกวดจนลืมความเป้นอยู่ของประชาชน 
-ปรับปรุงถนนทุกสายในต าบลลาดยาง 
-มีถนนหมู่บ้านทุกต าบล 
-สะพานข้ามคลอง ดี 18 ม.5 ม.9 
-ถนนลาดยาง ฝั่งท่าคลอง ดี 18 
-ถนนลาดยาง ฝั่งท่าคลอง ดี  ตาลสูง-แหลมผักเบี้ย 
-ถนนลาดยางทั้งต าบล 
-ถนนให้ครบวงจรในต าบล 
-มีถนนที่ดี  ปลอดภัย 
-ถนนไร้ฝุ่น 
-มีถนนแบบถาวร 
-ถนนลูกรังทุกสายที่ท าการเกษตร 
-ลาดยางทั่วต าบลเพ่ือความสะดวก 
-ถนนดี คลองสะอาดไม่ 
-ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมไฟทาง ดอนแตง สายนาทอง  
ดอนหัวกรวด 
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ตารางท่ี 11 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์ต าบลนาพันสาม  

จัดหมวดหมู่ ประชาชนต าบลนาพันสาม 

จัดหมวดหมู่กิจกรรมที่เสนอจากที่ประชุมประชาคมต าบล 
ในอนาคตข้างหน้า 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

พวกเราอยากเห็นอะไร เกิดขึ้นบ้าง  
สิ่งท่ีพวกเราอยากให้เกิดขึ้นในอีก  5 ปีข้างหน้า 

นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร / จัดหมวดหมู่ 
-ถนนด ี 
-ไฟสว่าง 
-คลองสะอาด  
-มีน้ าพอเพียงส าการเกษตร 
-คนมีงานท า   
-มีความสามัคคี 
-เรียนรู้หลายภาษา 
-สุขภาพดี   
-ปลอดอบายมุข 
- สิ่งแวดล้อมดี  
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 -เทคโนโลยีทันสมัย 
 

-สิ่งแวดล้อมด ี
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
-มีข้อมูลเป็นจริงในการพัฒนา 
-กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชน  
 
 
 
 

 
4.2ผลการน าเครื่องมือ/วิธีการ/เทคนิค จาก (People”s Audit)    ไปใช้ในการด าเนนิกิจกรรม 
4.2.1ความเชี่ยวชาญของการใช้เครื่องมือ 
ผลจาการใช้เครื่องมือ  ช่วยบรรลุเป้าหมายดังนี้ 
1.การจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น 
2.บัตรความคิด 
3.การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 

เครื่องมือ                        บรรลุเป้าหมาย 
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ต าบล 

กิจกรรม/โครงการ ประเด็น กิจกรรม/โครงการ ประเด็น 
1.การจัดประชุมและรับฟัง
ความคิดเห็น 

73 6 - 12 

2.บัตรความคิด 53  72  
3.การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ 

1  -  

รวม 127 6 72 12 
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4.3ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม และวิธีการแก้ไขปัญหา 

  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

    ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม (People”s Audit)  ตาม โครงการพลเมืองร่วมใจ 
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้เครื่องมือ
วิธีการที่แตกต่างกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ผ่านๆๆมา และการเก็บข้อมูล
การจัดท ายุทธศาสตร์ของต าบล  ครั้งอื่นดังนี้ 
1.ประชาชนไม่คุ้นชินกับการนั่งเป็นวงรี หรือตัวยู 
2.ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม  จะเป็นผู้ฟังอย่างเดียว 
วิธีการแก้ไขปัญหา 

1.ชี้แจงเหตุผลการนั่งเป็นวงรี หรือตัวยู  เป็นการมารับฟังความคิดเห็นของทุกคนไม่ได้มาสั่ง 
ให้ทุกคนท าตามที่ อบต.นาพันสามก าหนด  จึงจัดที่นั่งให้เห็นหน้าเห็นตาทุกคน  ทุกความคิดของทุกคนมีค่า 
น าความคิดมาพัฒนาท้องถิ่นของเราทุกความคิด  ตามอ านาจ และหน้าที่ของอบต.นาพันสามที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ตาม ระเบียบและแนวทางทางพ่ีน้องประชาชนเห็นสมควรให้ด าเนินการ  โดยการค้นหาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา  ร่วมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชน 

2.ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม  จะเป็นผู้ฟังอย่างเดียว  แก้ไขปัญหา 
โดยการให้บัตรความคิดให้เขียน  โดยการสอบถามและเขียนบัตรความคิดให้ในกรณีเขียนหนังสือไม่สะดวก 
เพราะอาจไม่มีที่เขียนหนังสือ  และผู้เข้าร่วมในกิจวัตรประจ าวันไม่ได้เขียนหนังสือ ส่งผลให้กล้าแสดงความคิด
แบบเงียบๆๆ ไม่ต้องกลัวผู้อื่นแย้งความคิดของตนเอง   
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุปการด าเนินกิจกรรม 

 

5.1บทสรุปการด าเนินกิจกรรม 

การด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามเพ่ือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนามีส่วนร่วมในรวบรวมข้อมูล  องค์ความรู้ในการการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพ่ือระดมสมองการจัดท ายุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
เพ่ือให้ นักเรียน  เยาวชน ประชาชน  ชมรมผู้สูง ผู้น าชุมชน องค์กร  อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)    
อาสาสมัครรักโลก (อถล.)  หน่วยงานต่างๆ  และเอกชน มีส่วนร่วมในรวบรวมข้อมูล  องค์ความรู้ในการการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน
จ านวน 636 คนที่เป็นผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมต าบล จ านวน 10 ครั้ง   

2.เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  ดังนี้ 

 การรวบรวมข้อมูลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 ในแต่ละ           
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสังคม  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา ด้านศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม  แยกตามรายด้านดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      จ านวน   73 โครงการ 
ด้านสังคม       จ านวน   16 โครงการ 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      จ านวน    16 โครงการ 
ด้านการศึกษา      จ านวน   11 โครงการ 
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม    จ านวน   11 โครงการ 
รวม       จ านวน 127 โครงการ 

 
3.เพ่ือระดมสมองการจัดท ายุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

การรวบรวมข้อมูลในการยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จากมติที่ประชุมประชาคมต าบลนา
พันสาม  ดังนี้  

1.สิ่งแวดล้อมด ี
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
3.มีข้อมูลเป็นจริงในการพัฒนา 
4.กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชน  
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5.2ข้อเสนอแนะที่จะเป็นปะโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในอนาคต 

  ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินโครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือให้ นักเรียน  เยาวชน ประชาชน  ชมรมผู้สูง 
ผู้น าชุมชน องค์กร  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   อาสาสมัครรักโลก (อถล.)  หน่วยงานต่างๆ  และเอกชน 
มีส่วนร่วมในรวบรวมข้อมูล  องค์ความรู้ในการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนเพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ือระดมสมองการจัดท ายุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะ  
ดังนี้  ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามเพียงเล็กน้อย
ด้านการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนภายในชุมชน  การซ่อมไฟส่องสว่างและการตรวจเช็คการท างาน
ของกล้องวงจรปิดตามจุดส าคัญๆ ภายในชุมชน เพ่ือป้องปรามและสร้างความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน และใน
ต าบล 

  

 

 


