
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๓ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ 
ณ   ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล 

……………………………………………………… 

ผู้เข้ำประชุม 
๑. นายทองสุข  การปลูก รองประธานสภาอบต. 
๒. นายมลคล  มูลแก่น  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๓. นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 
๔. นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๒ 
๕. นายฤทธิ์  สีมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๖. นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๓ 
๗. นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๘. นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๙. นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๐. นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๑๑. นายถาวร  ศรีซาแอน  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๒. นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๖ 
๑๓. นางค าปน  ราชสมบัติ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๔. นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์ สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๑๕. นายสายัณห์  สดศรี  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๘ 
๑๖. นายสุเวช  ปัตวงษ ์  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 
๑๗. นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๙ 

 

หมำยเหตุ   - สมาฃิกสภาอบต.เมืองพะไล จ านวน ๑๘ คน 
- ผู้เข้าประชุม ๑๗ คน 
- ผู้ลาประชุม   - คน  
- ผู้ขาดประชุม   ๑ คน  คือ นายทองสุข  ผิวผ่าน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒ (ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 

 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม..... 
    



-๒- 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์  นายกอบต.เมืองพะไล 
๒. นายดาว  จันภิรมย์   รองนายกอบต.เมืองพะไล 
๓. นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  -ไม่เข้าประชุม- 
๔. นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ  เลขานุการนายกอบต.เมืองพะไล 
๕. นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ   ปลัดอบต.เมืองพะไล 
๖. นายสงวน  พาท ี   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
๗. นายค าน้อย  งามวัง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
๘. นางบุญทอง  จันดิษ   ผอ.กองคลัง 
๙. นายพรชัย  ธงอาจ   หน.ส านักปลัดฯ 
๑๐. นายชัย  การสร้าง   ผอ.กองช่าง 
๑๑. นายณรงศักดิ์  ลาดนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม..... 
 
 
 



-๓- 
เริ่มประชุม เวลำ  ๐๙๓๐  น 
 เมื่อถึงเวลาก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต ผู้มาประชุม            
ที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกอบต  เข้าห้องประชุมและนั่งตามที่ที่เจ้าหน้าที่                 
ได้จัดเตรียมแยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม นายทองสุข  การปลูก รองประธานสภาอบต                
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
รองประธานสภา  -ประธานสภาฯ ไม่อยู่ รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้แทน 

- ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลไดร้ายงานขออนุญาตต่อนายอ าเภอ  
บัวลาย ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  มีก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือยื่นญัตติเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปใช้ในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย จัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ 

มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมทุกฉบับ นายอ าเภอบัวลาย  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนด ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
รองประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓ รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  
๒๕๖๓  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่สมาชิก 
พร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอ่ืน หรือต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมหรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
รองประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน ๑๘ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม ๑ คน  
ครบองค์ประชุม 
รองประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓ รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม  มีมติให้การรับรอง ๑๖ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ                  
ไม่ออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อทรำบ 

๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม                 
(ครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563)  

รองประธานสภาฯ ด้วยนายก อบต.ได้เสนอญัตติร่างแผนฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563 
ซึ่งรายละเอียดได้ส าเนาแจกจ่ายให้สมาชิกสภา อบต.แล้ว เชิญนายก อบต.น าเสนอต่อที่ประชมุ 

/นายก อบต...... 
 



    -๔- 
นายก อบต.  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการ/แผนงาน ที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2)  ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 

หลักกำรและเหตุผล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ           
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. 
2561 – 2565) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2562 นั้น 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมดังปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ยังไม่
ครอบคลุม อีกทั้งส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้รับอนุมัติ ให้เพ่ิมโครงการ/กิจกรรม                 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยบางโครงการไม่มีการ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการต่างๆ เป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน ที่ประชาชนมีความต้องการ 
อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ และผู้บริหารองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลเมืองพะไล  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓) เพ่ือ
บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

/บัญชีสรุป..... 



      -๕- 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

ยุทธศำสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

            

    1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      5 2,116,250 4 5,358,450 9 7,474,700 

    1.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

      2 600,000 1 400,000 3 1,000,000 

รวม       7 2,716,250 5 5,758,450 12 8,474,700 
2) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 

            

    2.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

      2 110,000 2 110,000 4 220,000 

รวม       2 110,000 2 110,000 4 220,000 
 

/ยุทธศาสตร์..... 

 



       -๖- 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

3) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

            

3.1 แผนงาน
การเกษตร 

      8 3,309,450 1 213,750 9 3,523,200 

รวม       8 3,309,450 1 213,750 9 3,523,200 
4) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต 

            

4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

      1 100,000 1 100,000 2 200,000 

รวม       1 100,000 1 100,000 2 200,000 

รวมท้ังสิ้น       18 6,235,700 9 6,182,200 27 12,417,900 

 
 
 
 

 

 

/รายละเอียด..... 
 



-๗- 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติมครั้งที่2 พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ          
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน         
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ           

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านแดง
น้อย หมู่ที่ 2 สายสี่
แยกบ้านนางสุภิน  
สุดทอง – บ้านพะไล 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุง
สภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัยขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต
กว้าง 5 ม.ยาว  
525  ม.หนา 0.05 
ม. 

   492,650 492,650 ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต ยาว  
ปีละ 262.50  
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

/1. ยุทธศาสตร์..... 

 



-๘- 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที ่1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านแดง
น้อย หมู่ที่ 2 สาย
สามแยกบ้านนางด า  
ฉัตรศรี – สี่แยกนา
นางสุพร  แทนไธสง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัยขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต
กว้าง 4 ม.ยาว  
280  ม.หนา 0.05 
ม. 

    421,900 ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ยาว  
280  เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
แดงน้อย หมู่ที่ 2 
สายจากบ้านนาง
ธัญญารตัน์  ค าพิมูล 
- นานางมนเทียร  
หงษ์ไธสง 

เพื่อปรับปรุง
สภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัยขึ้น 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 3 ม.ยาว  
390  ม.หนา เฉลี่ย 
0.10 ม. 

    124,400 ก่อสร้างถนน
หินคลุก ยาว 
390  เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

/1. ยุทธศาสตร์..... 

 



-๙- 

 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที ่1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สาย นม.ถ. 252 – 
02 บ้านฝาผนังหมู่ที่ 1 
– บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
สภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย
ขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
กว้าง 5 ม.ยาว  48  ม.
หนา 0.15 ม. 

   139,900  ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ยาว 
48 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติก คอนกรตี 
บ้านพะไล ม.3 จากบ้าน     
นายสมหมาย ภักดีลุน 
- บ้านนางดวงใจ  วิชา
ผา 

เพื่อปรับปรุง
สภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย
ขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตกว้าง 5 ม.ยาว  
50  ม.หนา 0.05 ม. 

   93,800  ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ยาว  
50  เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 5 โครงกำร      726,350 1,038,950    

 

 

/1. ยุทธศาสตร์..... 

 



-๑๐- 

 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที ่1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 

1.๒ แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการว่างท่อ
ระบายน้ าบา้นฝา
ผนัง หมู่ที่ 1 
จากบ้านนางปี  หนึ่ง
ด่านจาก – ที่นานาง
โสภี  พัตรภักดิ ์

เพื่อให้การระบาย 
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

วางท่อขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.30 ม. ยาว 200 
ม. พร้อมก่อสรา้งบ่อ
พักและฝาปดิ 

   200,000  วางท่อระบาย
น้ าความยาว 
200 เมตร 

สามารถ
ระบาย  
น้ าในหมู่บ้าน 
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะ พร้อม
ติดตั้งหม้อแปลง 
บ้านแดงน้อย ม.2  
จากสี่แยกนา     
นางสุพร  แทนไธสง 
– โคกป่าเตี้ย 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและไฟฟ้า
ส าหรับใช้ในภาค
การเกษตร 

อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ 
บัวใหญ่ 

   400,000 400,000 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า
สาธารณะ
ระยะทาง  2 
กิโลเมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและมี
ไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ภาคการเกษตร 
 

กองช่าง 

รวม 2 โครงกำร      600,000 400,000    

 

 

/รายละเอียด..... 



      -๑๑- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2 พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ      
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเกษตร       
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬำ 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน           

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการการจัด
งานสืบสาน
มรดกผ้าไหม-ผ้า
ฝ้าย (ทอมือ) 
ก้าวไกลสู่แฟช่ัน
สากลและของดี
บัวลาย 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตในพ้ืนที่
อ าเภอบัวลายให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางและ
สร้างโอกาสในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของทุกกลุ่มในพ้ืนที่ของ
อ าเภอบัวลาย 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

   50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมงานมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

1. ผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิต
ในพ้ืนที่อ าเภอบัว
ลายเป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 
 

ส านักปลดั 

/2. ยุทธศาสตร์..... 



-๑๒- 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ(ต่อ) 
 2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

  3. เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น บ ารุงและ
ส่งเสริมการท ามาหากินของ
ประชาชน 
 

       2. มีช่องทางและ
สร้างโอกาสใน
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของทุกกลุ่มใน
พ้ืนที่ของ 
อ าเภอบัวลาย 
มากขึ้น 
3. กระตุ้น
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น 
บ ารุงและส่งเสริม
การท ามาหากิน
ของประชาชน 

 

/2. ยุทธศาสตร์..... 



-๑๓- 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ(ต่อ) 
 2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน  
เพื่อให้สามารถน าไปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก 
เพื่อสร้างรายได ้

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชน 
ต าบลเมืองพะไล 
จ านวน 60 คน 

   60,000 60,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ และ
ทักษะเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
และมีทักษะที่
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพเสริม
และอาชีพหลักได ้

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงกำร      110,000 110,000    

 

 

 

 

 

 

/รายละเอียด..... 



     -๑๔- 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2 พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

            
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 : บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ      
 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ    
 3.1 แผนงำนกำรเกษตร   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 
จากนานายเสนอ  
เลื่อยไธสง – นานาย
สมพงษ์  บุญเหลือ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร 
และแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 12 ม. 
ยาว 700 
ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.50 ม.  

   213,750 213,750 ขุดลอกคลองยาวปลีะ 
350 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก     
ล าห้วยหนองฝายสวน 
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร 
และแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 7  ม. 
ยาว 240 
ม. ขุดลึกเฉลี่ย  2 
ม. 

   111,600  ขุดลอกล าห้วยยาว  
240 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

รวม 2 โครงกำร      325,350 213,750    

 

/รายละเอียด..... 



      -๑๕- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติมครั้งที่2 พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสขุ       
 ๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต         
 ๔.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการควบคมุ
และป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 

เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) 
 

ประชาชน ม.1 
– ม.9  
ต าบลเมืองพะไล 

   100,000 100,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคและการป้องกัน
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา2019 (COVID-
19) 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงกำร      100,000 100,000    

 

 

/รายละเอียด..... 

 



       -๑๖- 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2 พ.ศ. 2563 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
            

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ          
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน         
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ           

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านฝาผนัง  
ม.1 ไปบ้านหนองจาน  
ต.หนองหว้า อ.บัวลาย     
จ.นครราชสีมา 

เพื่อปรับปรุง
สภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัยขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 ม.ยาว  
1,590  ม.หนา 
0.15 ม. 

   259,200 4,319,500 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ยาว 
1,590 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อส่งน้ าประปา
ให้กับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ว่างท่อ PVC  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง  4 
นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 
3,524 ม. 

   1,130,700  วางท่อเมน
ประปา ยาว 
3,524 ม. 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 2 โครงกำร      1,389,900 4,319,500    

 

/รายละเอียด..... 



-๑๗- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2 พ.ศ. 2563 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
            

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 : บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ      
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ    
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร         

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการขุดลอก
ล าห้วยมาศ บ้าน
แดงน้อย หมู่ที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 16 ม. 
ยาว 630 ม. ขุด
ลึกเฉลีย่ 1.50 ม.  

   496,700  ขุดลอกคลอง
ยาว 630 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก
คลองโคกป่าเตี้ย 
บ้านแดงน้อย หมู่
ที่ 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 16 ม. 
ยาว 630 ม. ขุด
ลึกเฉลีย่ 1.50 ม.  

   496,700  ขุดลอกคลอง
ยาว 630 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 

 

/2. ยุทธศาสตร์..... 



-๑๘- 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ (ต่อ)    
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร         

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงการขุดลอก
ล าห้วยน้อย ช่วง
บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 
4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 16 ม. 
ยาว 630 ม. ขุด
ลึกเฉลีย่ 1.50 ม.  

   496,700  ขุดลอกคลอง
ยาว 630 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอก
ล าห้วยยาง บ้าน
หลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 
ช่วงนานายธงไท 
ลายทอง ไปบ้าน
สามเมือง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 20 ม. 
ยาว 500.50 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 
ม.  

   498,900  ขุดลอกคลอง
ยาว 500.50 
ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอก
ล าห้วยค้อ ช่วง
บ้านเพ็ดน้อย หมู่
ที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 17 ม. 
ยาว 595 ม. ขุด
ลึกเฉลีย่ 1.50 ม.  

   498,400  ขุดลอกคลอง
ยาว 595 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 

 

/2. ยุทธศาสตร์..... 

 



-๑๙- 

 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที ่4 กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ (ต่อ)    
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร         

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
K(PI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 โครงการขุดลอก
ล าห้วยยาง ช่วง
บ้านเพ็ดน้อย หมู่
ที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

ขนาดกว้าง 16 ม. 
ยาว 630 ม. ขุด
ลึกเฉลีย่ 1.50 ม.  

   496,700  ขุดลอกคลอง
ยาว 630 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร 
และมีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

รวม 6 โครงกำร      2,984,100     

 

 

 

 

 

/ขอได้โปรด..... 



    -๒๐- 
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเพ่ือพิจารณาต่อไป 
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี  
รองประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกเสนออีก ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน ๑๗ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม ๑ คน  
ครบองค์ประชุม 
รองประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่                     
ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติ เห็ นชอบ ด้ วยการยกมื อ ๑๖ เสี ยง ไม่ เห็ นชอบ – เสี ยง งดออกเสี ยง ๑ เสี ยง                        
(รองประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง)    

๓.๒ กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

รองประธานสภาฯ ด้วยนายก อบต.ได้เสนอญัตติร่างแผนฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซึ่งรายละเอียดได้ส าเนาแจกจ่ายให้สมาชิกสภา อบต.แล้ว เชิญนายก อบต.น าเสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์             
ของประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖              
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  

  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 พ.ศ. 2563 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
เมืองพะไล พิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เมื่อวันที่  15 มิถุนายน  2562  แต่เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งมีความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะ               
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  โดยเป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ และของผู้บริหารท้องถิ่นและเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายในการจัดท าบริการสาธารณะ
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้เปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการกิจกรรม              
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 /รายละเอียด..... 



 -๒๑- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
 1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน    
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองเรือ   ม.
7จากบ้านนางโสภา วิเศษดี – หนองโจกโหลก 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภยั
ขึ้น 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3.5  ม. ยาว83 ม. หนา
0.15 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  170,000  บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองเรือ   ม.
7จากบ้านนางโสภา วิเศษดี – หนองโจกโหลก 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภยั
ขึ้น 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3.5  ม. ยาว81 ม. หนา
0.15 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน     65,300  บาท 
พ.ศ. 2564  จ านวน     99,900  บาท 

เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

/1.ยุทธศาสตร์..... 



-๒๒- 

 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ต่อ)    
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 จากสี่
แยกบ้านนายสุพจน์ วรรณปะโคถงึสามแยกบ้านนาง
สวัสดิ์  ชุมพา 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภยั
ขึ้น 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  ม. ยาว232  ม. หนา
0.15 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  271,400  บาท 
พ.ศ. 2564  จ านวน  271,400  บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 จากสี่
แยกบ้านนายสุพจน์ วรรณปะโคถงึสามแยกบ้านนาง
สวัสดิ์  ชุมพา 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภยั
ขึ้น 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  ม. ยาว  232  ม. หนา
0.15 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
พ.ศ. 2564  จ านวน  400,000  บาท 
พ.ศ. 2565  จ านวน  142,000  บาท 

เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 

 

/รายละเอียด..... 



 -๒๓- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 : บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ      
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่  4  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ    
 2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

1 โครงการขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านพะไล หมู่ที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ า และให้การระบายน้ าได้
สะดวกขึ้น 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 
ขุดลอกล าห้วยน้อยขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 500 
ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
 
ปรำกฏในแบบ ผ.02 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  จ านวน  267,300  บาท 

โครงการขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านพะไล หมู่ที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 
ขุดลอกล าห้วยน้อยขนาดกว้าง 13 ม. ยาว 
771 ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
 
ปรำกฏในแบบ ผ.02/1 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน  499,500  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 

 

/รายละเอียด..... 
 



-๒๔- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ก. ยุทะศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดที่ 2: กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4: ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชวิีต 
 3.1 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีเงินส าหรับการยัง
ชีพ 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลเมืองพะไล 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ปี 2562  จ านวน  60,000  บาท 
ปี 2563  จ านวน  62,500  บาท 
ปี 2564  จ านวน  65,000  บาท 
ปี 2565  จ านวน  67,000  บาท 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีเงินส าหรับการยัง
ชีพ 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลเมืองพะไล 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ปี 2562  จ านวน  60,000  บาท 
ปี 2563  จ านวน  62,500  บาท 
ปี 2564  จ านวน  72,000  บาท 
ปี 2565  จ านวน  78,000  บาท 

เพ่ือรองรับผู้ป่วยเอดส์มา
ขอรับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

งบกลาง 

 

/รายละเอียด..... 



 -๒๕- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน    
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย ม.6จาก
ถนนหนองแวงบัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย ต.เมืองพะไล 
อ.บัวลาย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภยั
ขึ้น 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  5  ม. ยาว2,700 ม. หนา
0.15 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  2,639,900  บาท 
พ.ศ. 2564  จ านวน  2,639,900  บาท 
พ.ศ. 2565  จ านวน  2,639,900  บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย ม.6จาก
ถนนหนองแวงบัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย ต.เมืองพะไล 
อ.บัวลาย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภยั
ขึ้น 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  5  ม. ยาว2,700 ม. หนา
0.15 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
พ.ศ. 2564  จ านวน     583,000  บาท 
พ.ศ. 2565  จ านวน  7,179,500  บาท 

เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

/รายละเอียด..... 



-๒๖- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 
ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล  อ ำเภอบัวลำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 : บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง    
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ      
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่  4  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ    
 2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

1 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ 2 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้แหล่งน้ าสามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 
   2. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
   ขุดลอกขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 1,200 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 ม. 
 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  จ านวน  1,720,500  บาท 

โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ 2 ช่วงนานางสาวละมัย  แสงสุขสว่าง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 
เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
  ขนากว้าง 18 ม. ยาว 557 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. 
 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน     499,700  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 

/2. ยุทธศาสตร์..... 



-๒๗- 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่  4  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ (ต่อ)    
 2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

2 โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง บ้านพะไล ม.3 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้แหล่งน้ าสามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 
   2. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
   ขุดลอกขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 2,000 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 ม. 
 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  จ านวน  903,200  บาท 
 

โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง บ้านพะไล ม.3 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 
เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
  ขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 630 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. 
 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน     496,700  บาท 
 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 

 
 
 

/2. ยุทธศาสตร์..... 
 
 
 



-๒๘- 
 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่  4  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ (ต่อ)    
 2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

3 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้แหล่งน้ าสามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 
   2. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
   ขุดลอกขนาดกว้าง 17 ม. ยาว 1,500 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 ม. 
 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  จ านวน  1,828,000  บาท 

โครงการขุดลอกล าห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม  ม.4 
ช่วงนานายส าราญ  ฤาไชย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 
เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
  ขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 560 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. 
 
งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน     496,700  บาท 
 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 

 
 

/2. ยุทธศาสตร์..... 
 
 



 
-๒๙- 

 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่  4  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ (ต่อ)    
 2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว 
บ้านแดงน้อย ม.2 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง 16  ม.สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  จ านวน  723,900  บาท 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว 
บ้านแดงน้อย ม.2 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง 17  ม.สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2565  จ านวน  782,200  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

/2. ยุทธศาสตร์..... 
 
 



-๓๐- 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่  4  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ (ต่อ)    
 2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     

 

ล ำดับ 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว
บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง 16  ม.สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  จ านวน  723,900  บาท 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว
บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นกว้าง 17  ม.สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมำณปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2565  จ านวน  782,200  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่  3/2563  วันที่  16  ตุลาคม  2563 
                 (ลงชื่อ) ....................................................... 
                    (นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์) 
      ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

/ขอได้โปรด.....



    -๓๑- 
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเพ่ือพิจารณาต่อไป    
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
นายกอบต.  เสนอในที่ประชุม เสนอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑๒ โครงการ จ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจะน างบประมาณไปดูแลพี่น้องประชาชน 
นายสุชาติ  วรรณปะโค เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมยังไม่มีรายละเอียด และไม่มีในวาระการประชุม 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕   
นายกอบต.  ผมจะท าเพ่ือดูแลพี่น้องประชาชน เงินสะสมมีเพียงพอ 
ปลัดอบต.  ขอให้ท่านรองประธานสภาฯ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
รองประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ตามวาระที่ ๓.๒ หากไม่มีสมาชิกเสนออีก ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ                     
องค์ประชุมก่อนลงมติ  
เลขานุการสภาฯ  ตรวจจ านวนสมาชิกอบต มีผู้มาประชุม จ านวน ๑๗ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม ๑  คน  
ครบองค์ประชุม 
รองประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓) โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ–เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (รองประธาน                      
สภาฯ ไม่ออกเสียง)  
นายกอบต.  เสนอในที่ประชุม ขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑๒ โครงการ 
จ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะน างบประมาณไปดูแลพี่น้องประชาชน 
ปลัดอบต.  ชี้แจงรายละเอียดเงินสะสม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  
   ชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย และสถานะทางการเงินของเงินสะสม มีส าเนาเอกสารให้สมาชิก                 
ได้ตรวจดูรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้วย  

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึง 
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ                 
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 

/(๔) เมื่อได้รับอนุมัติ….. 



    -๓๒- 
 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ 
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ นม ๙๔๐๐๒/๔๘๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานเงินสะสมฯ  
(ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

๑. เงินสะสมคงเหลือปัจจุบัน จ านวน  ๖,๐๙๓,๙๗๐.๕๕ บาท 
๒. กันส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน จ านวน  ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. ส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน ๓๓๙,๕๖๗ บาท 
๔. เงินสะสมคงเหลือ จ านวน ๓,๖๕๔,๓๑๓.๕๕ บาท 
๕. กันส ารองร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี 

ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น จ านวน ๒,๘๕๑,๐๔๗ บาท 
๖. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน ๘๐๓,๒๖๖.๕๕ บาท 

   และอบต.เมืองพะไลได้มีหนังสือขอเข้าร่วมโครงการส่งน้ าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง  
สนับสนุนการอุปโภคบริโภค ถึงส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 5 แจ้งว่า ต าบลเมืองพะไล ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฝาผนัง บ้านแดงน้อย บ้านพะไล บ้านหลุบทุ่ม บ้านสระน้ าเที่ยง บ้านเพ็ดน้อย                      
บ้านหนองเรือ บ้านโนนสะอาด และบ้านหนองแก ทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอ าเภอบัวลายและโรงพยาบาล               
บัวลาย ซึ่งหมู่บ้านประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า หรือน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เป็นประจ าทุกปีในช่วง             
ฤดูแล้ง และขอเข้าร่วมโครงการส่งน้ าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการอุปโภคบริโภค โดยมีความ
พร้อมในการบริหารจัดการการใช้น้ า เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง และหากต้องขยาย
แนวเขตเดินท่อกระจายน้ าเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามหนังสืออบต.เมืองพะไล ที่ นม ๙๔๐๐๑/๖๙๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 
นายกอบต.  การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจของนายกฯ ระเบียบให้กันเงินก็กันไป ผมจะใช้เท่าไรก็ได้              
คุณจะมาอ่านอย่างนี้ไม่ได้ คุณจะให้ชาวบ้านไม่ได้เหรอ แค่ ล้านเก้า เงินมีตั้ง ๖ ล้าน เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
เป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ 
นายฤทธิ์  สีมา  งบประมาณมีเพียงแปดแสนกว่า จะจ่ายขาดเงินสะสม ล้านเก้า เงินไม่พอ 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๓   
นายสุชาติ  วรรณปะโค ไม่อยากให้มีปัญหากัน ถ้าหากให้สัญญากับชาวบ้านไปแล้วไม่ได้ท าจะเกิดผลเสีย 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕   
นายเจียม  ทุทุมมา เรื่องเงินไม่พร้อม และท าไมต้องกันเงิน เช่น ในครอบครัวก็ต้องกันเงินไว้ ในกรณีจ าเป็น 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕  เกิดมีการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว อันนี้ก็เหมือนกัน ระเบียบให้กันเงินไว้ ก็ควร
ต้องกัน เงินสะสมที่ใช้จ่ายได้มี แปดแสนกว่า กับโครงการที่จะจ่ายขาดจากเงินสะสม จ านวน ล้านเก้า ผมว่ายังไม่มี  
ความพร้อม ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยที่จะมีการจ่ายขาดเงินสะสมในตอนนี้ 
นายฤทธิ์  สีมา  งบประมาณ ๖ ล้าน นายกแบ่งมาท าทุกหมู่บ้านใช้งบ ล้านเก้า ไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๓ สถานะทางการเงินคลอนแคลนเงินสะสมเหลือน้อยอย่างนี้ 
 

/นายสุชาติ….. 



 
     -๓๓- 

นายสุชาติ  วรรณปะโค อยากให้ผอ.คลังชี้แจงให้สมาชิกทราบ 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕   
ผอ.คลัง   ยอดเงินสะสมมีจ านวน และกันไว้ตามระเบียบฯ ตามที่ปลัดอบต .ชี้แจงต่อที่ประชุม                   
เงินรายได้ก็จะเข้ามาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่เก่ียวกับเงินสะสม 
นายธีรเดช  ยะสีดา ดีใจกับสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง เงินที่เรามีจะท าได้หรือไม่ ควรท าความเข้าใจ
ทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
นายกอบต.  จ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจของผม ค าถามว่ามันจะคลอนแคลนมั้ย เจ้าหน้าที่ไม่อยากท า 
นายกฯ มานอนอยู่เฉยๆ เหรอ ท างานเพ่ือประชาชน 
นายสุชาติ  วรรณปะโค เลื่อนการประชุมออกไปก่อนได้มั้ย 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๕   
นายกอบต.  เลื่อนไปเพ่ืออะไร เงินเข้าตามระบบแล้ว ผมท างานให้ประชาชนแล้ว ผมสบายใจ ถ้าไม่ 
อยากจะท าผมจะได้รู้ ผมวิ่งเช้าวิ่งเย็นท าเพ่ือประชาชน ถ้าใครไม่อยากอยู่ ย้ายหนีไปเลย ผมไม่เสียดาย ไม่เสียใจ (ไม่มี
น้ าตาให้หรอก) ถ้าไม่อยากท าก็ย้ายไป ไม่สนองนโยบาย เป็นการขัดขวางการพัฒนา ขัดขา ผมท างานกับประชาชน                
ไม่อยากอยู่ก็ให้หนี 
นายธงไท  ลายทอง ผมว่า การพูดจาครั้งนี้ ทุกคนเข้าใจกันดีแล้ว ขอมติที่ประชุมได้เลย 
สมาชิกสภาอบตหมู่ที่ ๔   
รองประธานสภาฯ ก่อนขอมติที่ประชุม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๗ คน และขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้มีการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีนายกอบต.เสนอ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยการยกมือ จ านวน ๑๐ คน คือ 
   ๑. นายสุเวช  ปัตวงษ์    สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ 
   ๒. นายประเสริฐ  วรรณปะเขา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ 
   ๓. นายสายัณห์  สดศรี   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘ 
   ๔. นายมลคล  มูลแก่น   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ 
   ๕. นายอุดร  แพงไธสง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒ 
   ๖. นายฤทธิ์  สีมา   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ 
   ๗. นายธีรเดช  ยะสีดา   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ 
   ๘. นายบุญเหลือ  สีนามบุรี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ 
   ๙. นายเวชสิทธิ์  เทพอินทร์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ 
   ๑๐. นายถาวร  ศรีซาแอน  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาอบต.ทีง่ดออกเสียง (ไม่ยกมือ) ๗ คน คือ 

๑. นายเจียม  ทุทุมมา  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๒. นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๕ 
๓. นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๔. นายส าราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๔ 
๕. นายทองสุข  การปลูก  รองประธานสภาอบต. 
๖. นางค าปน  ราชสมบัติ  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๗ 
๗. นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภาอบต.หมูที่ ๑ 

/ระเบียบวาระท่ี ๔….. 
 



    -๓๔- 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
รองประธานสภาฯ  กล่าวปิดการประชุม 

ปิดกำรประชุม เวลำ ๑๑๓๐ น 

(ลงชื่อ)      สุภิน   โพธิ์สุวรรณ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสุภิน   โพธิ์สุวรรณ)  

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

(ลงชื่อ)       ทองสุข  ผิวผ่าน       
                       (นายทองสุข  ผิวผ่าน) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 

คณะกรรมกำรกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพะไล   
          เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
…………………………………………………………….. 

ฯลฯ 
มติประชุม ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณามีมติรับรองรายงานการประชุม ในสมัยประชุม
ครั้งต่อไป 

(ลงชื่อ)       สุเวช  ปัตวงษ์   (ลงชื่อ)   สายัณห์  สดศรี     
 (นายสุเวช  ปัตวงษ์)            (นายสายัณห์  สดศรี)    

           สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๙                    สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๘ 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม            กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

(ลงชื่อ)   ถาวร  ศรีซาแอน   
        (นายถาวร  ศรีซาแอน)      

         สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๖    
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

 
 

 
 
 


