รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. – 13.00 น.
ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
****************************************************
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนางแล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นางพัชรินทร์ โฉมแดง
นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี
นางสาวนิชาภา เขื่อนเพชร
นางสาวดารารัตน์ แดงฟู
นายมนู วุฒิชมภู
นายวิเศษ ช่วยเกื้อ
นางกัญญธเรศวร์ กูลวงค์
นางสาวสายทิตย์ เวียงมูล
นางอุบล ไชยเลิศ
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์
นางธัชนี เถินมงคล

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักประชาสัมพันธ์
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด
ปลัดเทศบาลตาบลนางแล
เจ้าพนักงานชานาญการ

ลายมือชื่อ
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นางพัชรินทร์ โฉมแดง
นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี
นางสาวนิชาภา เขื่อนเพชร
นางสาวดารารัตน์ แดงฟู
นายมนู วุฒิชมภู
นายวิเศษ ช่วยเกื้อ
นางกัญญธเรศวร์ กูลวงค์
นางสาวสายทิตย์ เวียงมูล
นางอุบล ไชยเลิศ
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์
นางธัชนี เถินมงคล

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 1
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายศรีนอง ศรีวิชัย
2 นายนิธิกร อินต๊ะปวง
3 นายเชิด เขื่อนเพชร
4 นายศรีพรรณ์ จันเลน
5 นางศรีออน ศรีวิชัย
6 นางขันแก้ว อินต๊ะปวง
7 นางพินิตา เขื่อนเพชร
8 นายเล็ก จันเลน
9 นายดนัย ผาสุข
10 นายบุญส่ง ศรีวิไชย
11 นางก๋องคา สมประสงค์
12 นายทองคา สมประสงค์
13 นายอนุสรณ์ ศรีวิไชย
14 จ่าสิบเอกปรีชา จิตเกษม

ตาแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.1
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
อาสาสมัครปศุสัตว์
ประธานแม่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน กทบ.
คณะกรรมการหมู่บ้าน
นิติกรเทศบาลตาบลนางแล
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
อ.ส.ม.
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน อปพร. หมู่ที่ 1

ลายมือชื่อ
นายศรีนอง ศรีวิชัย
นายนิธิกร อินต๊ะปวง
นายเชิด เขื่อนเพชร
นายศรีพรรณ์ จันเลน
นางศรีออน ศรีวิชัย
นางขันแก้ว อินต๊ะปวง
นางพินิตา เขื่อนเพชร
นายเล็ก จันเลน
นายดนัย ผาสุข
นายบุญส่ง ศรีวิไชย
นางก๋องคา สมประสงค์
นายทองคา สมประสงค์
นายอนุสรณ์ ศรีวิไชย
จ่าสิบเอกปรีชา จิตเกษม

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 2
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายสนิท แหนคา
2 นายสุพล นางแล
3 นายบุญมี เขื่อนเพ็ชร
4 นายปั๋น ตุ่นแก้ว
5 นายคาปั๋น จุมปา
6 นายสุทัศน์ เขื่อนเพชร
7 นายสมศักดิ์ กาบสีลา
8 นายสมฤทธิ์ ศรีรัตน์
9 นางลอย แหนคา
10 นายญาณพล อทะวงษา
11 นางสาวสุพรรณิภา แหนคา

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธานปศุสัตว์
ผู้สูงอายุ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อ.ส.ม.
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี
ประธาน อช.
ประธานเยาวชน

ลายมือชื่อ
นายสนิท แหนคา
นายสุพล นางแล
นายบุญมี เขื่อนเพ็ชร
นายปั๋น ตุ่นแก้ว
นายคาปั๋น จุมปา
นายสุทัศน์ เขื่อนเพชร
นายสมศักดิ์ กาบสีลา
นายสมฤทธิ์ ศรีรัตน์
นางลอย แหนคา
นายญาณพล อทะวงษา
นางสาวสุพรรณิภา แหนคา

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 3
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
1 นางสมพิศ สมประสงค์
2 นายโสภา การคนซื่อ
3 นายเสาร์แก้ว กันนา
4 นายชัยณรงค์ ดวงสนิท
5 นางสุทัน นางแล
6 นางอัมพร วงค์สม
7 นางเกษร ดวงสนิท
8 นางสาวสุวดี วิลาวัลย์
9 นายก้า อุดทา
10 นางทิพย์รัตน์ จูเปรมปรี
11 นางจุรีรัตน์ กันนา
12 นายณรงค์ วงค์สม

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
อ.ส.ม.
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ประธานกองทุน
ประธาน อ.ส.ม.
แม่บ้านหมู่ที่ 3
เยาวชนหมู่ที่ 3
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธานผู้สูงอายุ

ลายมือชื่อ
นางสมพิศ สมประสงค์
นายโสภา การคนซื่อ
นายเสาร์แก้ว กันนา
นายชัยณรงค์ ดวงสนิท
นางสุทัน นางแล
นางอัมพร วงค์สม
นางเกษร ดวงสนิท
นางสาวสุวดี วิลาวัลย์
นายก้า อุดทา
นางทิพย์รัตน์ จูเปรมปรี
นางจุรีรัตน์ กันนา
นายณรงค์ วงค์สม

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 4
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายพิษณุ เขื่อนเพชร
2 นางคาใส ดวงมา
3 นางวชัญญา อารีย์
4 นางศรีมา กันติ๊บ
5 นางณัฐภรณ์ รักษา
6 นายวสันต์ บั้งเงิน
7 นางศิริลักษณ์ อารีย์
8 นายยวริศ ปินตาสาร
9 นายวันชัย อารีย์
10 นายบุญรัตน์ ผาสุข
11 นายแสวง ชัยชนะ

ตาแหน่ง
รองประธานสภา
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 4
ประธานกองทุนหมู่ที่ 4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี
ประธาน อ.ป.พ.ร.
รองประธาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนประชาคม
ผู้สูงอายุ

ลายมือชื่อ
นายพิษณุ เขื่อนเพชร
นางคาใส ดวงมา
นางวชัญญา อารีย์
นางศรีมา กันติ๊บ
นางณัฐภรณ์ รักษา
นายวสันต์ บั้งเงิน
นางศิริลักษณ์ อารีย์
นายยวริศ ปินตาสาร
นายวันชัย อารีย์
นายบุญรัตน์ ผาสุข
นายแสวง ชัยชนะ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 5
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายสงบ ภักดี
2 นางแก้ว อริยะมั่ง
3 นายสมพงษ์ จองอนันต์
4 นายพิธพร พุ่มเพ็ง
5 นายนิรันดร์ จันทร์กอง
6 นายภรรณ์ ยาวิชัย
7 นางไพรวัลย เวียงมูล
8 นายพูลศักดิ์ เขื่อนเพชร
9 นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
10 นางรัตนา แดงฟู
11 นางศรีนุช เขื่อนเพชร
12 นายบุญธรรม วุฒิชมภู

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 5
ประธาน อ.ส.ม.
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
เหรัญญิกหมู่บ้านหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ส.ม.
ตัวแทนประชาคม
ตัวแทนประชาคม

ลายมือชื่อ
นายสงบ ภักดี
นางแก้ว อริยะมั่ง
นายสมพงษ์ จองอนันต์
นายพิธพร พุ่มเพ็ง
นายนิรันดร์ จันทร์กอง
นายภรรณ์ ยาวิชัย
นางไพรวัลย เวียงมูล
นายพูลศักดิ์ เขื่อนเพชร
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นางรัตนา แดงฟู
นางศรีนุช เขื่อนเพชร
นายบุญธรรม วุฒิชมภู

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 6
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางจันทร์ทิพย์ เขื่อนเพชร
2 นายอินทร ชัยวงค์
3 นายประจวบ จันทร์คา
4 นายสมจิตต์ ภักดี
5 นายจันทร์ติ๊บ กันติ๊บ
6 นายดวงคา เชื้อเจ็ดตน
7 นางสาวนภารัตน์ คาวัง
8 นางสาวอภิชญา พรมณี
9 นางปริชาติ

ตาแหน่ง
ประธาน อ.ส.ม.
ตัวแทนประชาคม
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 6
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประธานอาสาชุมชน
ประธานสภาเทศบาลตาบลนางแล
เยาวชนหมู่ที่ 6
เยาวชนหมู่ที่ 6
ตัวแทนประชาคม

ลายมือชื่อ
นางจันทร์ทิพย์ เขื่อนเพชร
นายอินทร ชัยวงค์
นายประจวบ จันทร์คา
นายสมจิตต์ ภักดี
นายจันทร์ติ๊บ กันติ๊บ
นายดวงคา เชื้อเจ็ดตน
นางสาวนภารัตน์ คาวัง
นางสาวอภิชญา พรมณี
นางปริชาติ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 7
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายวินัย กันติ๊บ
2 นางเตียนทอง เรือนคา
3 นายดวงดี ปริมา
4 นางพัชมณ เขื่อนเพชร
5 นางศรีนวล เดชะไกล
6 นายสิงห์คา ปัญญาจีน
7 นายสุพัฒน์ ท้าวโยธา
8 นายสมศักดิ์ เชอมื่อ
9 นางเดือนเด่น เหล่าเขตกิจ
10 นางยุพิน ธรรมเจน
11 นายศิริโพธ์ เชื้อเมืองพาน
12 นางก๋องคา ชัยคามี
13 นายทวน สุตเสม
14 นายดวงสิงห์ อารีย์

ตาแหน่ง
เลขานายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประธาน อ.ส.ม.หมู่ 7
คณะกรรมการแม่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ตัวแทนประชาคมหมวดอาข่าใหม่
คณะกรรมการหมวดอาข่าใหม่
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 7
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7
ตัวแทนผู้สูงอายุ
ตัวแทนผู้สูงอายุ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

ลายมือชื่อ
นายวินัย กันติ๊บ
นางเตียนทอง เรือนคา
นายดวงดี ปริมา
นางพัชมณ เขื่อนเพชร
นางศรีนวล เดชะไกล
นายสิงห์คา ปัญญาจีน
นายสุพัฒน์ ท้าวโยธา
นายสมศักดิ์ เชอมื่อ
นางเดือนเด่น เหล่าเขตกิจ
นางยุพิน ธรรมเจน
นายศิริโพธ์ เชื้อเมืองพาน
นางก๋องคา ชัยคามี
นายทวน สุตเสม
นายดวงสิงห์ อารีย์

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 8
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายมิตร ขันทอง
2 นางลาพูน กันติ๊บ
3 นายสมยศ นางแล
4 นายสวัสดิ์ สุริยา
5 นายสง่า กิจรักษ์
6 นายสามารถ พรมณี
7 นายสมจิตต์ ภักดี
8 นางพิสมัย ขันทอง
9 นางลี แก้วช้อย
10 นายอดิศักดิ์ ใชยคาวัง
11 นายสรายุทธ เวียงมูล
12 นายจานง กิจรักษ์
13 นางวัลภา คมตรา

ตาแหน่ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 8
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 8
ประธาน อ.ส.ม.หมู่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
เยาวชนหมู่ที่ 8
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตัวแทนประชาคม

ลายมือชื่อ
นายมิตร ขันทอง
นางลาพูน กันติ๊บ
นายสมยศ นางแล
นายสวัสดิ์ สุริยา
นายสง่า กิจรักษ์
นายสามารถ พรมณี
นายสมจิตต์ ภักดี
นางพิสมัย ขันทอง
นางลี แก้วช้อย
นายอดิศักดิ์ ใชยคาวัง
นายสรายุทธ เวียงมูล
นายจานง กิจรักษ์
นางวัลภา คมตรา

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 9
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายสรวย เขื่อนเพชร
2 นายคนอง เขื่อนเพชร
3 นางธัญสินี เตชะตน
4 นางมุกดา กันติ๊บ
5 นางสมส่วน ขันทะ
6 นายอ้าย เขื่อนเพชร
7 นางสาวพรพิมล สมประสงค์
8 นายสมบัติ พรมณี
9 นายคงเดช เขื่อนเพชร
10 นางสาววิยะดา ชาธรรมมา
11 นายกัมปนาท อะทะวงษา
12 นายกฤษดา อารีรัตน์
13 นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์ดารุ่งโรจน์

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ประธาน อ.ส.ม.หมู่ 9
กรรมการแม่บ้านหมู่ที่ 9
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9
กรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 9
ตัวแทน อ.ป.พ.ร.หมู่ที่ 8
กรรมการประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8
กลุ่มพลังมวลชนหมู่ที่ 8
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตัวแทนประชาคม

ลายมือชื่อ
นายสรวย เขื่อนเพชร
นายคนอง เขื่อนเพชร
นางธัญสินี เตชะตน
นางมุกดา กันติ๊บ
นางสมส่วน ขันทะ
นายอ้าย เขื่อนเพชร
นางสาวพรพิมล สมประสงค์
นายสมบัติ พรมณี
นายคงเดช เขื่อนเพชร
นางสาววิยะดา ชาธรรมมา
นายกัมปนาท อะทะวงษา
นายกฤษดา อารีรัตน์
นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์ดา
รุ่งโรจน์

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 10
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายกมล อภิธนัง
2 นายสุริยา อุตเจริญ
3 นางอนงค์ ตนบุญ
4 นายอภัย ชายป่า
5 นายบุญเป็ง ปานะ
6 นายบุญธรรม คาวัง
7 นายสนิท สิทธิวงค์
8 นายทองคา อุตเจริญ
9 นายธวัฒน์ สิทธิวงค์
10 นางทิพยวรรณ คาวัง
11 นางฟองคา เขื่อนเพชร
12 นายผัด หงส์คา
13 นายวุฒินันท์ ปินตาหล้า

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ประธานกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ตัวแทนประชาคม
ตัวแทนประชาคม
ตัวแทนประชาคม
ตัวแทนประชาคม
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 10
ประธาน อ.ส.ม.หมู่ 10
ประธาน อ.ป.พ.ร. หมู่ที่ 10
ประธานเยาวชน

ลายมือชื่อ
นายกมล อภิธนัง
นายสุริยา อุตเจริญ
นางอนงค์ ตนบุญ
นายอภัย ชายป่า
นายบุญเป็ง ปานะ
นายบุญธรรม คาวัง
นายสนิท สิทธิวงค์
นายทองคา อุตเจริญ
นายธวัฒน์ สิทธิวงค์
นางทิพยวรรณ คาวัง
นางฟองคา เขื่อนเพชร
นายผัด หงส์คา
นายวุฒินันท์ ปินตาหล้า

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 11
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางอุไร ใจก้อน
2 นางลาดวน ประทุมมา
3 นางอรัญญา เขื่อนเพชร
4 นายพิเชษ เขื่อนเพชร
5 นางนันธยา ไฝ่แก้ว
6 นางศิวพร บุญเมือง
7 นายบุญปั๋น ยอดคาวัง
8 นายเจริญ ดวงสนิท
9 นายชาติชาย กิติมา
10 นายเสาร์ เขื่อนเพชร

ตาแหน่ง
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 11
ประธาน อ.ส.ม.หมู่ 11
ตัวแทนประชาคม
ประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ตัวแทนประชาคม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ตัวแทน อ.ป.พ.ร

ลายมือชื่อ
นางอุไร ใจก้อน
นางลาดวน ประทุมมา
นางอรัญญา เขื่อนเพชร
นายพิเชษ เขื่อนเพชร
นางนันธยา ไฝ่แก้ว
นางศิวพร บุญเมือง
นายบุญปั๋น ยอดคาวัง
นายเจริญ ดวงสนิท
นายชาติชาย กิติมา
นายเสาร์ เขื่อนเพชร

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 12
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางลาเนาว์ กิจรักษ์
2 นางเด่นนภา กันติ๊บ
3 นายทร นางแล
4 นายปิ นางแล
5 นายสรุพล นางแล
6 นายนนทวัฒน์ เรือนคา
7 นายเศรษฐพล กิจรักษ์
8 นางศศิอัญญ์ วรัตถ์ธวัชรดล
9 นางมัลลิกา บ่อแก้ว
10 นายสมหวัง นางแล
11 นายสมจิต คิดดี
12 นางลาพร ไชยล้อม

ตาแหน่ง
ประธาน อ.ส.ม.หมู่ 12
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
ตัวแทน อ.ป.พ.ร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
เลขานุการกลุ่มเยาวชนหมู่ที่ 12
ประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 12
ตัวแทนประชาคม
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12
ตัวแทนประชาคม
ตัวแทนประชาคม
ตัวแทนประชาคม

ลายมือชื่อ
นางลาเนาว์ กิจรักษ์
นางเด่นนภา กันติ๊บ
นายทร นางแล
นายปิ นางแล
นายสรุพล นางแล
นายนนทวัฒน์ เรือนคา
นายเศรษฐพล กิจรักษ์
นางศศิอัญญ์ วรัตถ์ธวัชรดล
นางมัลลิกา บ่อแก้ว
นายสมหวัง นางแล
นายสมจิต คิดดี
นางลาพร ไชยล้อม

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 13
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 สิบตรีสารวย สุริยะวงศ์คา
2 นายบุญมี ปัญญา
3 นายอาจิณ นางแล
4 นายเจริญ ตั้งจิตรวิทยากูล
5 นางสมศรี อารีย์
6 นายสมพงษ์ เขื่อนเพชร
7 นางโสภา ชัยกันทะ
8 นายดวงเด่น ดวงใจ
9 นายสุรพล อารีย์
10 นายสมพงษ์ โยริยะ
11 นางอุษา ราชตรี
12 นายกล เขื่อนเพชร

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ประธาน อ.ส.ม.หมู่ 13
รองประธานกองทุนหมู่ที่ 13
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน อ.ป.พ.ร.
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธานกองทุน หมู่ที่ 13

ลายมือชื่อ
สิบตรีสารวย สุริยะวงศ์คา
นายบุญมี ปัญญา
นายอาจิณ นางแล
นายเจริญ ตั้งจิตรวิทยากูล
นางสมศรี อารีย์
นายสมพงษ์ เขื่อนเพชร
นางโสภา ชัยกันทะ
นายดวงเด่น ดวงใจ
นายสุรพล อารีย์
นายสมพงษ์ โยริยะ
นางอุษา ราชตรี
นายกล เขื่อนเพชร

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 14
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายชวน พึ่งราษฏร์
2 นายบุญมา อารีย์
3 นายรัตนะ อารีย์
4 นายจรัญ เขื่อนเพชร
5 นายอนุชิต คาเงิน
6 นางศศิพิมพ์ คาเงิน
7 นางภาวินี ยอดแก้ว
8 นางบัวราญ ใจคาแปง
9 นางทองใบ เขื่อนเพชร
10 นางบัวแก้ว ยอดวุฒิ
11 นายบุญเตียม สุทธสม
12 นายบุญยืน เขื่อนเพชร
13 นายก้อง เขื่อนเพชร

ตาแหน่ง
ประธาน อ.ป.พ.ร.
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14
ประธานกองทุน หมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 14
ตัวแทน อ.ส.ม.
ตัวแทน อ.ส.ม.
ตัวแทน อ.ส.ม.
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน

ลายมือชื่อ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 15
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายสุพล ไฝ่แก้ว
2 นายคาปา อินต๊ะต๋อม
3 นายทองใบ อารีย์
4 นางจิราพัชร ไฝ่แก้ว
5 นายทองหยัด มีปาน
6 นางวรรณ์เพ็ญ อินต๊ะต๋อม
7 นางสาวดวงฤทัย ชัยชนะ

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
ประธานกองทุน หมู่ที่ 15
ประธาน อ.ป.พ.ร.
ตัวแทน อ.ส.ม.
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 15
ตัวแทน อ.ส.ม.

ลายมือชื่อ
นายสุพล ไฝ่แก้ว
นายคาปา อินต๊ะต๋อม
นายทองใบ อารีย์
นางจิราพัชร ไฝ่แก้ว
นายทองหยัด มีปาน
นางวรรณ์เพ็ญ อินต๊ะต๋อม
นางสาวดวงฤทัย ชัยชนะ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จากหมู่ที่ 16
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายจานง เขยหัวคา
2 นายอุดมสมประสงค์
3 นายสมศรี ดวงติ๊บ
4 นายทรัพย์ศิริบูรณ์ เขื่อนเพชร
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายศรีนวล ศรีวิชัย
นายชาตรี สมประสงค์
นางปินแก้ว สิทธิแก้ว
นายธวัช เขยหัวคา
นายสมคิด สมประสงค์
นายสุพล ผลาวงษ์
นางอนงค์ ผลาวงษ์
นายทนง เขื่อนเพชร
นายมนูญ จินตลัก
นางทัศนวรรณ ทองยากลั่น

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ประธานกองทุน หมู่ที่ 16
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธาน อ.ส.ม.
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประธานปศุสัตว์
ประธาน อช
ประธานแม่บ้านแม่บ้านหมู่ที่ 16
ประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตัวแทนประชาคม

ลายมือชื่อ
นายจานง เขยหัวคา
นายอุดมสมประสงค์
นายสมศรี ดวงติ๊บ
นายทรัพย์ศิริบูรณ์ เขื่อน
เพชร
นายศรีนวล ศรีวิชัย
นายชาตรี สมประสงค์
นางปินแก้ว สิทธิแก้ว
นายธวัช เขยหัวคา
นายสมคิด สมประสงค์
นายสุพล ผลาวงษ์
นางอนงค์ ผลาวงษ์
นายทนง เขื่อนเพชร
นายมนูญ จินตลัก
นางทัศนวรรณ ทองยากลั่น

ผู้เข้าร่วมประชุม 203 คน
ผู้ขาด – ไม่มี ผู้ลา - ไม่มี –
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แจ้งให้ทราบการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตาบล
นางแล การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลนางแล (พ.ศ. 2561 – 2564)
ในวันนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ร่วมกับประชาคม ส่วนราชการ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขึ้ น เพื่อกาหนด
ประเด็น หลั กการพัฒ นา รับทราบปัญหาความต้อ งการ และนาแผนชุมชน
(ทบทวนเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ) มาเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการและก าหนดแนวทาง
การพัฒ นา โครงการพัฒ นา เพื่อจัดทาแผนพัฒ นาสี่ปีเทศบาลตาบลนางแล
(พ.ศ. 2561 – 2564) นั้น
- วันนี้คณะกรรมการพัฒนา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ฯ จึงมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 นั้น ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดที่

รวบรวมมาทั้งหมดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้คณะกรรมการทุกท่าน เพื่อ
พิจารณา

นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

- ในโอกาสต่อไปจะให้ทางนางสาวสอิ้ง มาส แสงศรี หัวหน้าฝ่ายอานวยการซึ่ง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ชี้แจงเพิ่มเติม
- ขอเรียนท่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางแลทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุ ม วั น นี้ ขอแนะน ารายชื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนางแล
1. นายสุรินทร์
เขื่อนเพชร
ประธานกรรมการ
2. นายทับ
พรมณี
รองประธานกรรมการ
3. นายทองคา
แก้วจินดา
รองประธานกรรมการ
4. นายพูนศักดิ์
เขื่อนเพชร
กรรมการ
5. นายบุญมี
ปัญญา
กรรมการ
6. นายสมจิตต์
ภักดี
กรรมการ
7. นางอนงค์
ตนบุญ
กรรมการ
8. นายพิทยา
มโนกร
กรรมการ
9. นายเฉลิมพล
กันติ๊บ
กรรมการ
10. นายณรงค์
คูร์พิพัฒน์
กรรมการ
11. นางนลวรรณ
นันชัย
กรรมการ
12. ร.ต.ท.สุรจิตต์
สุขใจ
กรรมการ
13. นางคนอง
เขื่อนเพชร
กรรมการ
14. นางลอย
แหนคา
กรรมการ
15. นายทองเติม
พงศ์วิเชียร
กรรมการ
16. นายอินทร
ชัยวงษ์
กรรมการ
17. นางจุรีรัตน์
กันนา
กรรมการ
18. นายสุพล
ผลาวงษ์
กรรมการ
19. นางยุวดี
เชื้อเมืองพาน กรรมการ
20. นายเศรษฐพล
กิจรักษ์
กรรมการ
21. นางอุบล
ไชยเลิศ
กรรมการ
22. นางพัชรินทร์
โฉมแดง
กรรมการ
23. นางกัญญ์ธเรศวร์ กูลวงศ์
กรรมการ
24. นางสาวสายทิตย์ เวียงมูล
กรรมการ
25. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์
กรรมการและเลขานุการ
26. นายวิเศษ
ช่วยเกื้อ
ผู้ช่วยเลขานุการ
27. นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางกิตติกาล
คาลือ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางแล

นางคนอง เขื่อนเพชร
ผอ.รร.บ้านป่ารวก
นางนลวรรณ นันชัย
ผอ. รพสต.นางแล
นายพิทยา มโนกร
กานันตาบลนางแล
ร.ต.ท.สุรจิตต์ สุขใจ
หัวหน้าหน่วยบริการ
ประชาชนตาบลนางแล
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรีตาบลนางแล

1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ
2. นายวิเศษ
3. นายเศรษฐพล
4. นางพัชรินทร์
5. นางอุบล
6. นางสาวสายทิตย์
7. นางกัญญ์ธเรศวร์
8. นายอภิรติ
9. นางพัชรินทร์
10. นางฤชุอร
11. นางสาวหัทญา
12. นางธัญสินี
13. นางวนิดา
14. นางสุเทพ
15. นางสาวสอิ้งมาส

วิชัยนันท์
ช่วยเกื้อ
กิจรักษ์
โฉมแดง
ไชยเลิศ
เวียงมูล
กูลวงศ์
คาบุญ
เตปินยะ
วงศ์ยศ
ชัยชมภู
เตชะตน
นางแล
ไชยล้อม
แสงศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

16. นางกิตติกาล

คาลือ

ผู้ช่วยเลขานุการ

- ชี้แจ้งเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสถานศึกษา มีหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
- ชี้แจงเรื่องการตรวจสุขภาพ เรื่องโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และพฤติกรรม
สุขภาพในตาบล
- ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า และขอให้คณะกรรมการตรวจดูแผนและดูโครงการ
ที่สาคัญเป็นหลัก เพื่อจะช่วยแต่ละหมู่บ้านในการคัดเลือกโครงการแต่ละหมู่
- ชี้แจงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานตารวจ
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่ม-ี
- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณาร่วมกัน
4.1 พิจารณาการกาหนดแนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตาบลนางแล ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลนางแล (พ.ศ.
2561 – 2564) นั้น
-โดยขอชี้ แจงประเด็นหลั กในการพั ฒ นาท้อ งถิ่ นตาบลนางแล วิสั ยทัศ น์ใ น
การพัฒนาท้องถิ่นตาบลนางแล ของผู้บริหารเทศบาลตาบลนางแล ที่จะใช้
กาหนดเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบล

นางแล พ.ศ.2560 – 2563 ระยะ 4 ปี เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตาบลนางแล (พ.ศ. 2561 – 2564) นั้นมีดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรม”
โดยนโยบายผู้บริหารได้ถูกแปลงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
นโยบายการพัฒนา
ส่งเสริ มสนับ สนุ นนโยบายของรั ฐบาล และสนั บสนุน นโยบายในระดั บภู มิภ าค ระดั บ
จังหวัด ระดับอาเภอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลนางแล มุ่งเน้น การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ
นาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 พัฒนาระบบประกันภัยของพืชผลทางการเกษตร และชดเชยราคาพืชผล
การเกษตรในสภาวะราคาตกต่า
1.3 ส่งเสริม และพัฒนา สัปปะรด พันธุ์นางแล ภูแล และพืชผลทางการเกษตร ให้มี
คุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ทั้งทางด้านเกษตร และอุตสาหกรรม
ครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านให้ได้
มาตรฐาน เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
1.5 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้
1.6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือก
1.7 ก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย อ่างเก็บน้าให้มีความสามารถเก็บกักน้า เพื่อใช้ในภาค
การเกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
1.8 สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและขยายระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตร
2. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
2.1 ปรับปรุงเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การสร้างสนามเด็กเล่น ลานกีฬา และสนามกีฬาสากล ในตาบลนางแล
2.3 ส่งเสริมโครงการวันเดียวเที่ยวตาบลนางแล เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่างๆ ในตาบลนางแล ให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของชุมชน
3. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
3.1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาสื่อทักษะ นันทนาการ เพื่อ
การ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนางแลให้ มีคุ ณ ภาพมาตรฐาน โดยการมี ส่ว นร่ว มของชุ มชนและภาคี
เครือข่ายเพื่อก้าวไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนให้มีบทบาทในด้านการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่ม
จัดตั้งต่างๆ ในชุมชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4.2 ปรับปรุงรถ EMS ให้มีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และเพิ่มขีด
ความสามารถ และสมรรถนะในการให้บริการ
4.3 ส่ งเสริ ม กลุ่ ม อาชี พ ต่ า งๆ ให้ มี ศั ก ยภาพ และมี ทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ให้ มี
บทบาทในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ โดยเน้นการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานกองบุญวันละบาทสร้างสวัสดิการชุมชนตาบล
นางแล
4.5 สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานโครงการพัฒนาตาบลต้นแบบการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการด้านสังคมตาบลนางแล
4.6 ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลนางแล ให้มีความสุข สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ จาก
การดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน
4.7 ประสานความร่วมมือจากกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน ส่วนราชการ
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. นโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดหารถจัดเก็บขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และประชาชน
ภายในตาบลนางแล
5.2 กระจายจุดพื้นที่การกาจัดขยะอย่างเป็นธรรม ผลักดันการบริหารจัดการขยะ
อย่างมีระบบ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน
5.3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ป่าตันน้าซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตของภาค
การเกษตร ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งรักษาป้องกันและคุมครองพื้นที่ป่าไม้ให้
อุดมสมบูรณ์ เช่น การปลูกป่า การบารุงรักษาดูแลป่าชุมชน การสารวจป่า การป้องกัน
ไฟป่า โดยดาเนินการตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน
5.4 ส่งเสริมการผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
6. นโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
6.1 จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี เกิดความปรองดองในชุมชน
และเพื่อเป็นการพัฒนาตาบลนางแลให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
6.2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในรูปแบบของกลุ่มสายตรวจ
อาสา อปพร. ฝ่ายปกครองท้องที่ และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
6.3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รับปรึกษาด้านกฎหมายของเทศบาล เพื่อบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
6.4 สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในชุมชนเพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.5 สนับสนุนและจัดชุดสายตรวจอาสา อปพร. และเจ้าหน้าที่ สาหรับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบริการประชาชนในชุมชน
6.6 สนับสนุนช่วยเหลือในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน
6.8 จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เช่น
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มจัดตั้งต่างๆ
ในชุมชน เป็นต้น

7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานตามความต้องการ
และจาเป็นของชุมชนฝ่านกระบวนการทางเวทีประชาคมของชุมชน
7.2 ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายมนตาบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาหรับครัวเรือนและฟ้าสาธารณะในชุมชน
7.4 ประสานงบประมาณการพัฒนาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชน เช่น ระบบการคมนาคม การขนส่ง ถนน
ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
8. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตาบลนางแลอย่างจริงจัง
8.2 สนับสนุนและแสวงหาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาตาบลนางแล
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความยั่งยืน
8.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหาร การบริการของบุคลากรภายในองค์กรให้มี
คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานขององค์ ก รให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องในการให้บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ทัน ตามความต้องการ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการพัฒนาการศึกษา
เป้าประสงค์
1. การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนตามมาตรฐานการศึกษารองรับการเข้า
สู่อาเซียน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนได้มาตรฐาน
2. มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการศึกษาควบคู่การเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ผู้เรียนศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในการศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบตาม
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาและรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(AEC)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมการเรียนรู้ ควบคู่วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีแบบล้านนา และการสร้างนันทนาการ พัฒนาการทางสติปัญญาและ
อารมณ์

ในยุทธศาสตร์นี้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข
และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ที่
เป็นธรรม
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชนลดลง การออกกาลังกาย
การกีฬาและนันทนาการสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ คือ
เครื่องมือลดปัจจัยเสี่ยง
3. การทานุบารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสังคม ความปลอดภัย และ
ความสงบเรียบร้อยภายใน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์อย่างทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ตาบลต้นแบบสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลนางแล
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนลดลงจากการส่งเสริมการออก
กาลังกาย การกีฬาและนันทนาการสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่
3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น นาไปเผยแพร่
รณรงค์ เพื่อปฏิบัติและสืบสานอย่างต่อเนื่อง
4. ระดับความสาเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบรรเทา
สาธารณภัย และระดับความสาเร็จในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายใน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของชุมชน การสร้าง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของท้องถิ่น

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และแก้ไขป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม
มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
พันธกิจ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทชุมชน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสินค้าการเกษตร
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาอาชีพของประชาชนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนและบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทชุมชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าทางการเกษตร สินค้าพื้นบ้าน สินค้า
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และสินค้า OTOP ของตาบลมีคุณภาพและมี
มูลค่าเพิ่ม
2. ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในตาบลได้รับการยกระดับ
อาชีพและสร้างรายได้
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร สินค้าพื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ทางเลือกในการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความสามารถในกา
การแข่งขัน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยกระดับการท่องเที่ยวสากล
4.ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวพระราชดาริใน

มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
การดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
บารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้า และการจัดผังเมือง
ของท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็นโครงข่ายอานวยความสะดวกในท้องถิ่นและ
เป็นศูนย์กลางการลงทุน การค้า การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างตาบล อาเภอ
จังหวัดและอาเซียน+6 และ GMS
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการขยายตัว
ทางการขนส่งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเพิ่มของประชากรและ
อาเซียน+6 และ GMS
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานหลักในท้องถิ่นที่ได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือบารุงรักษา
2. โครงสร้างพื้นฐานหลักมีคุณภาพในการอานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาได้
และรองรับการขยายตัว การขนส่ง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
การเพิ่มของประชากรได้ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นและการ
จัดผังเมืองของท้องถิ่น
2.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
ทั่วถึง
มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เชื่องโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ลดมลพิษและป้องกันการเกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลพิษโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน
และเตือนภัยสภาวะภัยธรรมชาติ
3. ร้อยละของประชาชนชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู บารุงรักษา ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน การลดภาวะโลกร้อน และ
การลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน
และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ พัฒนา ปรับปรุง การบริการประชาชน การบริหารจัดการ
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

2. พัฒนา ปรับปรุงการบริการประชาชน การบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ระดับความสาเร็จในการบริการประชาชน การบริหารจัดการ และ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลนางแล
2. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ในท้องถิ่น
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลนางแล
4. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมประชาชนชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลนางแล
5. ร้อยละของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
6. ไม่มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในเทศบาลตาบลนางแล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีเครือข่าย
กลุ่มองค์กรชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในท้องถิ่น
2.พัฒนาและปรับปรุงการบริการ เครื่องมือ สถานที่ปฏิบัติงาน สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการบริการประชาชนและการ
บริหารจัดการที่ดี
3.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รองรับการบริการประชาชนและการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ไม่มี
และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
-มีท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว
นายพิทยา มโนกร
-แนวทางพัฒนาที่ผู้บริหารแจ้งมา ดูรายละเอียดแล้ว ความครอบคลุมในการ
กานันตาบลนางแล
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งคุณภาพชีวิต ทั้งสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ทั้ง
พัฒ นาเศรษฐกิ จ และดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้ อม เหมาะสมกับการกาหนดเป็ น
ประเด็นหลักหรือแนวทางการพัฒนาตาบลนางแล
นางอนงค์ ตนบุญ
-ในเรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาวิสาหกิจ มีแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนแต่
ควรระบุโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลนางแล (พ.ศ. 2561 – 2564)
นั้น 2562 ในส่วนสนับสนุนอุดหนุนการพัฒนากลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วย
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
-ทุกท่านได้รับทราบประเด็นหลักการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และวิสัยทัศน์
นายกเทศมนตรีตาบลนางแล
ในการพัฒนาท้องถิ่นตาบลนางแลแล้ว กระผมขอความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนา และ
ประชาคมท้องถิ่น จะกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตาบลนางแล (พ.ศ. 2561 – 2564) และนาไปประกอบการ

มติที่ประชุม
นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

นายทนง เขื่อนเพชร
ตัวแทนประชาคม หมู่ 16
นายดวงคา เชื้อเจ็ดตน
ประธานสภา
นางสมพร ตุ่นแก้ว
ตัวแทนประชาคม หมู่ 2
นางยุวดี เชื้อเมืองพาน
ตัวแทนประชาคม หมู่ 7
นายจานง เขยหัวคา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
นายอดิศักดิ์ ไชยคาวัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายเฉลิมพล กันติ๊บ
ตัวแทนประชาคม หมู่ 7
นายสุรพล ผลาวงษ์
ต้วแทนประชาคม หมู่ 16
มติที่ประชุมประชาคมตาบล

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรี

จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลนางแล (พ.ศ. 2561 – 2564) นั้น
-เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์
- แจ้งให้ทุกท่านตรวจสอบ เสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ตามที่แจกให้ว่าครบถ้วนหรือไม่ขอให้ทุกท่านตรวจสอบ หากทุกท่านได้ตรวจ
สอบว่าถูกต้องแล้วเราจะทาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางแล ทาการวิเคราะห์จัดทาร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตาบลนางแล (พ.ศ. 2561 – 2564) นั้นตามลาดับต่อไป
- อธิบายรายละเอียดบัญชีจัดลาดับโครงการ และบัญชีที่เกินศักยภาพจากการ
ประชุมขับเคลื่อนเพื่อทบทวนแผนชุมชนประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลนางแล เสนอโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบล
นางแล (พ.ศ. 2561 – 2564) นั้น จานวน 16 หมู่บ้าน
- มีท่านใดจะชี้แจงหรือจะเสนอโครงการเพิ่ม ขอให้เสนอในที่ประชุมได้เลย
- เสนอโครงการผันน้า
- เสนอหมู่บ้านขาดแคลนน้า
- เสนอให้เขื่อน หมู่ 7 ให้เวนคืน ยื่นถวายฎีกาสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
- เสนอโครงการผันน้าจากน้าตก จากพลังงานแสงอาทิตย์
- เสนอให้ตัวแทนเกษตรกร 6 ตาบล ร่วมประชุมกันเพื่อเสนอโครงการ
- เสนอทาแก้มลิง (น้า)
- เสนอโครงการปลูกป่า
- เสนอการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบ
- เสนอการจัดการท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศน์
- เสนอทาอ่างเก็บน้าหมู่บ้านใครหมู่บ้านมัน
- เสนอทาอ่างเก็บน้า ปล่อยน้ามาให้ประชาชนหมู่บ้านอื่น
- เสนอทาแก้มลิง ปล่อยน้ามาให้ประชาชนหมู่บ้านอื่น
- เสนอให้ตัวแทนทุกหมู่บ้าน ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดุแลต้นน้าทุกสาขา
- เสนอก่อสร้างอ่างเก็บน้าให้สร้างขึ้นที่สูง ไม่ให้สร้างพื้นที่ราบ เพราะจะเกิด
ผลกระทบต่อประชาชน
- เสนอทาเขื่อนดินตามโครงการพระราชดาริ ภาคอีสาน
- 1. โครงการอ่างเก็บน้า หมู่ 7
2. โครงการแก้มลิง หมู่ 7
3. โครงการคัดแยกขยะ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ในนามของเทศบาล ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ ร่วมมือในการประชุม
ประชาคมตาบลในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

