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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 คร้ังที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 13  เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสามเมือง 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายไพโรจน์  สุกาวนิ ประธานสภา อบต. ไพโรจน์   สุกาวนิ 
2 นายสวุรรณ์  ทานา รองประธานสภา อบต. สุวรรณ์  ทานา 
3 นายรวง  ดอกพิกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 รวง  ดอกพิกุล 
4 นางสำลี  ปลิดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 สำลี  ปลิดกลาง 
5 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
6 นายประดิษฐ์  ยะปะตัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประดิษฐ์  ยะปะตัง 
7 นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สวัสดิ์  ดงสิงห์ 
8 นายม้วน  อัทธะวีคูณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ม้วน  อัทธะวีคูณ 
9 นายสายนัต์  ชา่งสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ชา่งสาร 

10 นายบุญทัน  ทองภูบาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 บุญทัน  ทองภูบาล 
11 นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บัญญัติ  แก้วหนองแสง 
12 นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สำรวย  ยิ้มสวสัดิ ์
13 นายเฉลิม  สะวงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 เฉลิม  สะวงค ์
14 นางอนงค์ อาจยิ่งยงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 อนงค์  อาจยิ่งยงค ์
15 นางละมุล  ปุริมาตร เลขานุการสภา อบต. ละมุล  ปุริมาตร 

 
ผู้ขาดประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
    
    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวบิูลย์  ทาไธสง นายก อบต.สามเมือง วิบูลย์  ทาไธสง 
2 นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.สามเมือง เชิด  ช่างปลูก 
3 นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.สามเมือง เทิน  สุขนอก 
4 นายดำรง  ชา้งสาร เลขานุการนายก อบต.สามเมือง ดำรง  ชา้งสาร 
5 นายบุญช่วย  ช่างปลูก ผช.ผู้ใหญ่บ้านตะกุดขอน บุญช่วย  ช่างปลูก 
6 นายธนา  ปักนอก ผู้ใหญ่บ้านโนนกอก ธนา  ปักนอก 
7 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
8 นายประยุทธ  พระเรียง นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน ประยุทธ  พระเรียง 
9 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ

10 นายบุญทัน  อะโน กำนันตำบลสามเมือง บุญทัน  อะโน 
11 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
12 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
13 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 

- สำเนา - 
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14 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
15 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
16 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
17 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
18 นางศิริลักษณ์  แสนศรี  นักทรัพยากรบุคคล ศิริลักษณ์  แสนศรี 
19 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
20 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี ขวัญเรือน  เขียนนอก 
21 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 
22 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ชลลัดดา  ทัดไทย 
23 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วิไลพร  คิดเห็น 
24 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลสามเมือง กล่าวเชิญประธานสภาฯ  จุดธปู 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ตามที่ นายสุนทร  ปะวะขัง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองคนเดิม ได้ 
(ประธานสภาฯ) เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และขอเชิญทุกท่านยืนไว้อาลัยให้กับท่านด้วยครับ  
 -ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสุนทร  ปะวะขัง ณ เมรุวัดบ้านแฝก ในวัน

เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาครับ 
นายเชิด  ช่างปลูก -ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็แสดงออกถึงความรัก 
(รองนายก อบต.) ความสามัคคี ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประธานสภาฯ ในการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว  

 -ตามที่ อบต.สามเมือง ได้จัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในการขุดลอกหนองขวาง บ้าน
โนนสมบูรณ์ และขุดลอกหนองตะเคียน บ้านโนนกอก ขณะนี้ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุด
ลอกหนองขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการขุดลอกหนองตะเคียน อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการครับ ซึ่งดินที่ได้จากการขุดลอกทางหมู่บ้านได้ประชาคมนำดินไปทิ้งบนถนนดินเดิม
ที่ชำรุด และเสริมดินเพื่อให้สะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น และถมถนนดินรอบหมู่บ้าน ถือว่า
มีประโยชน์มาก เพราะสามารถเป็นแนวกันไฟให้กับหมู่บ้านได้ด้วยครับ 

นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -อ่านคำสัง่อำเภอสีดา ที่ 209/2562 เร่ือง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(ผอ.กองคลัง)   สามเมือง แทนตำแหน่งที่วา่ง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562   

-เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้ร่วมประชุมอำเภอสีดา มขี้าราชการยา้ยมาปฏิบัติการใน
พื้นที่ จำนวน 2 ราย คือ 1. นางสาวอุทุมพร  ฉลาดรอบ  ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสีดา   
2. นายภาณุวฒัน์  ครองหมู่  ตำแหน่ง นักวชิาการสง่เสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
-ข้อราชการจากท่านผู้วา่ราชการจังหวัดนครราชสีมา ฝากขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันใน
การนำผูส้มัครลงทะเบียนจติอาสาพระราชทาน ไปลงทะเบยีน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   
สุรนารี เมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ยอดรวมทัง้จังหวัด 73,765 คน สำหรับ
บัตรสมาชิกทางอำเภอจะไปรับมาให้ และหากได้รับมาแล้วจะแจ้งให้ทราบและสามารถไปรบั
ได้ที่อำเภอสีดาคะ 
-ปัญหาในเรื่องภัยแล้ง และน้ำท่วม ขอให้แต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ และทางอำเภอสีดา ขอให้ อบต.จัดทำแผนในพื้ นที่ที่
ประสบเหตุภัยแล้ง และน้ำท่วม เพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบและหาแนวทางในการป้องกัน   
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ร่วมกัน และขอความร่วมมือกับเกษตรกรให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อวางแผนใน
การป้องกัน และการวางแผนในการเพาะปลูกพืชต่อไปคะ 
-การดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ดว้ยหัวใจ” ในเดือนมิถุนายน 2562 ได้กำหนด
จัดกิจกรรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ตาดใหญ่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวคะ 
-การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถนุายน 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาดใหญ่ ขอเชิญทุกท่านร่วม
กิจกรรมดังกล่าวคะ 

    -พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กำหนดในวันที่ 28 มิถุนายน  
2562 เวลา 16.30 น. ณ วัดบ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับการแต่งกายโทนสีขาวคะ 
-การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตร
ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้ว วันรับสมัคร 23 เมษายน – 3 
พฤษภาคม 2562 และจะทำการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 
08.00 – 15.00 น โดยตำบลสามเมืองจะทำการเลือกที่โรงเรียนสีดาวิทยาคะ 
-เกษตรอำเภอแจ้งช่วงนี้ให้เกษตรกรเฝ้าระหวังหนอนข้าวโพด ที่คอยกัดกินผลผลิตทางการ
เกษตร โดยหนอนจะกินยอดจนต้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้และตายในที่สุดคะ 
-โรคไข้เลือดออก ตำบลสามเมืองขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวน 12 ราย ทาง อบต.ก็ได้ดำเนินการพ่น
หมอกควันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านของผู้ป่วยรัศมี 100 เมตร 
และดำเนินการพ่น วันแรกที่พบผู้ป่วย เว้นไปอีก 3 วัน และเว้นไปอีก 7 วัน ซึ่งในการฉีดพ่น
ทุกคร้ังก็ได้ประสานทาง รพ.สต.โนนกอก ในการดูแลการพ่นหมอกควันดังกล่าวด้วยคะ 
-ทาง อบต.ได้ขออนุมัติงบประมาณ งบฉุกเฉิน จาก สปสช. ตำบลสามเมือง ในการจัดซื้อ
สเปรย์ฉีดยุง จำนวน 36 กระป๋อง โดยทำการส่งมอบให้กับ รพ.สต.โนนกอก เก็บไว้ หากเกิด
เหตุพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทาง รพ.สต.โนนกอก จะมอบหมายให้ อสม.ดำเนินการฉีดเปรย์
ฉีดยุงก่อน แล้วทาง อบต.ก็จะดำเนินการพ่นหมอกควันต่อคะ 
-ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ทางอำเภอสีดา ได้ให้ทุก อบต.จัดทำโครงการจิตอาสา 
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยให้ทำความสะอาดพร้อมกันทั่วอำเภอ และนายอำเภอจะเข้า
มาจัดกิจกรรมร่วมกับทางตำบลสามเมือง ณ บ้านแฝก บ้านโนนสำราญ เวลา 08.30 น. ณ 
ร้านค้าชุมชนบ้านแฝก โดยจะดำเนินการจัดเก็บขยะ และทำความสะอาดรางระบายน้ำ เพื่อ
ลดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกด้วยคะ 
-งบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้าน
แฝก ต.สามเมือง–บ้านหนองเชียงโข่ ต.กุดจอก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  รอผู้รับจ้างเสนอราคาเข้ามา หากอยากทราบข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว
สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่กองคลัง ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 น่าจะได้รับผู้รับจ้างใน
การดำเนินการโครงการดังกล่าวคะ 

นายบุญทัน  อะโน   -การพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ได้รับการประสานจากทาง
(กำนันตำบลสามเมือง)  อำเภอ และทางหมู่บ้านก็จะออกมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ทำความสะอาดรางระบายน้ำ เพื่อ 

ลดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกครับ 
-ขณะนี้ทางหมู่บ้านได้นำเครื่องสูบน้ำของ อบต. ไปสูบน้ำจากลำห้วยยางเข้าหนองเผนิก หาก
หมู่บ้านใดมีความต้องการเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำ ขอให้แจ้งเพื่อที่ทางหมู่บ้านจะได้เตรียมเครื่อง
สูบน้ำมาคืนไว้ที ่อบต.ครับ แต่หากไม่มีทางหมู่บ้านก็จะดำเนินการสูบน้ำต่อไปครับ โดยในการ
สูบคร้ังนี้ ทางหมู่บ้านได้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านในการจัดซื้อน้ำมันในการสูบน้ำคร้ังนี้ครับ 
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นายธนา  ปักนอก   -ในการขุดลอกหนองตะเคียนทางหมู่บ้านได้จัดประชาคมในการจัดหาพื้นที่ทิ้งดินเป็นที่ 
(ผญบ.หมู่ 5)   เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำไปถมถนนดินที่ชำรุด และปรับให้ถนนสูงขึ้นครับ 

-ระบบน้ำประปาบ้านโนนกอก ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมบำรุง โดยทางหมู่บ้านได้แจ้งให้ทาง 
อบต.ได้รับทราบปัญหาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขจากทาง อบต. ฝากทาง อบต.
ช่วยดูแลในเร่ืองนี้ด้วยครับ 

นายบุญช่วย  ช่างปลูก  -ขอบตลิ่งบริเวณลำห้วยยาง ทางโค้งลำห้วยยาง ที่อยู่ใกล้กับฝายน้ำล้นที่ทำด้วยถุงบิ๊กแบล็ค 
(ผช.ผญบ.หมู่ 9) ขณะนี้ขอบตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะเป็นจำนวนมาก อยากจะให้ทาง อบต.เข้าไปตรวจสอบและให้

การช่วยเหลือต่อไปครับ 
 -ถนนสายบ้านตะกุดขอน – ถนนลาดยาง (สายสีดา-บัวใหญ่) ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด 

การสัญจรลำบาก ฝากทาง อบต.ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ 
นายวิบูลย์  ทาไธสง -ระบบน้ำประปาบ้านโนนกอก และถนนสายบ้านตะกุดขอน – ถนนลาดยาง (สายสีดา-        
(นายก อบต.) บัวใหญ่) ทาง อบต.จะมอบหมายให้ช่างเข้าไปตรวจสอบและรายงานผลเพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
นายบุญทัน  ทองภูบาล  -ระบบน้ำประปาบ้านโนนกอก ทาง อบต.ว่าจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ ซึ่งนัดแล้วว่าจะเข้า 
(ส.อบต.หมู่ 5)   ไปตรวจสอบและแก้ไขให้ ก็ยังไม่เห็นไปเลยครับ 
นายสุรินทร์  ยะปะเต  -ในวันนั้นได้แจ้งว่าจะเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขระบบน้ำประปา แต่เนื่องจากติดธุระด่วน จึง
(นายช่างโยธา)   ไม่ได้เข้าไปแก้ไขได้ในวันนั้น ต้องขอโทษด้วยครับ วันนี้ตอนบ่ายจะเข้าไปตรวจสอบและแก้ไข 

ปัญหาให้โดยเร็วครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชมุสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 คร้ังที่ 1/2562 และการ

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งทีแ่ล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 คร้ัง 
(ประธานสภาฯ) ที่ 1/2562 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 และการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ 

สมัยที่ 1/2562 คร้ังที่ 1/2562 ซึ่งตรงกับวันจนัทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) 
เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 3.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้วยนายกองค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้เสนอญัตติขออนุมัติจากสภาให้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ 
นายวิบูลย์  ทาไธสง -กระผม นายวิบูลย์  ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอเสนอญัตติขอ 
(นายก อบต.) อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้

นำเสนอสมาชิกสภาแล้วครับ ขอให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) มาจากการประชุมประชาคม จัดลำดับ 
(ผอ.กองคลัง) ความสำคัญของแต่ละหมู่บ้าน โดยผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นางดวงนภา  รอดวินิจ -งานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตำบลสามเมือง เพื่อจัดทำร่าง 
(นักวิเคราะห์ฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อรับรองแผนชุมชน หรือหมู่บ้าน และ

เรียงลำดับความสำคัญ  ตามความจำเป็นเร่งด่วนในภาพรวมระดับตำบล ประกอบ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  และให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) ดังนี้ 
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน” 
และบริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 21 โครงการ จำนวนงบประมาณ 11,320,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 27 โครงการ จำนวนงบประมาณ 12,901,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 80 โครงการ จำนวนงบประมาณ 26,366,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 78 โครงการ จำนวนงบประมาณ 25,966,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 78 โครงการ จำนวนงบประมาณ 25,966,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 284 โครงการ งบประมาณ 102,519,000 บาท) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 9 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,950,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,800,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 24 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,137,250 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 24 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,137,250 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 24 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,137,250 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 89 โครงการ งบประมาณ 16,161,750 บาท) 
แผนงานการเกษตร 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,030,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,030,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,030,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,030,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,030,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 15,150,000 บาท) 
    รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  

    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 34 โครงการ จำนวนงบประมาณ 16,300,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 39 โครงการ จำนวนงบประมาณ 17,731,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 108 โครงการ จำนวนงบประมาณ 33,533,250 บาท 
    พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 106 โครงการ จำนวนงบประมาณ 33,133,250 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 106 โครงการ จำนวนงบประมาณ 33,133,250 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 393 โครงการ งบประมาณ 133,830,750 บาท) 
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    2.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตร 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 50,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 50,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 0 โครงการ จำนวนงบประมาณ 0 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 0 โครงการ จำนวนงบประมาณ 0 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 0 โครงการ จำนวนงบประมาณ 0 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 880,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 840,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 870,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 870,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 870,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 4,330,000 บาท) 
แผนงานการเกษตร 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,780,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 540,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 530,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 530,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 530,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 3,910,000 บาท) 
    รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  

    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,710,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,430,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,400,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,400,000 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,400,000 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 8,340,000 บาท) 

 
3. พัฒนาตำบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชน 
และสมานฉันท์ในท้องถิ่น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 5 โครงการ จำนวนงบประมาณ 180,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 5 โครงการ จำนวนงบประมาณ 180,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 90,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 90,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 90,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 630,000 บาท) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 929,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 929,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 879,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 879,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 879,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,495,000 บาท) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 125,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 125,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 115,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 115,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 115,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 959,000 บาท) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 400,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 400,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 400,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 400,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 400,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท) 
แผนงานงบกลาง 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,046,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,006,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,556,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,016,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,456,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 43,080,000 บาท) 
    รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  

    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 26 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,740,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 25 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,700,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 22 โครงการ จำนวนงบประมาณ 10,100,000 บาท 
    พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 22 โครงการ จำนวนงบประมาณ 10,560,000 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 22 โครงการ จำนวนงบประมาณ 11,000,000 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 117 โครงการ งบประมาณ 51,100,000 บาท) 
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4. พัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 340,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 340,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 340,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 340,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 340,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 1,700,000 บาท) 
แผนงานงบกลาง 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 75,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 75,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 390,000 บาท) 
    รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  

    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 415,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 415,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 420,000 บาท 
    พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 420,000 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 420,000 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 2,090,000 บาท) 

 
    5. พัฒนาศักยภาพตำบล เพ่ือก้าวไปสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี 

แผนงานการศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,158,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 15 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,238,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 15 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,241,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,121,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,121,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 19,879,000 บาท) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท) 
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 10 โครงการ จำนวนงบประมาณ 560,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 10 โครงการ จำนวนงบประมาณ 560,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 570,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 570,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 570,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 2,830,000 บาท) 
    รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  

    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 20 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,778,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 27 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,858,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 28 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,871,000 บาท 
    พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 29 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,751,000 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 29 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,751,000 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 133 โครงการ งบประมาณ 23,009,000 บาท) 

 
    6. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 100,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 100,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 5 โครงการ จำนวนงบประมาณ 330,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 5 โครงการ จำนวนงบประมาณ 330,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 5 โครงการ จำนวนงบประมาณ 330,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 1,190,000 บาท) 
แผนงานการเกษตร 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 40,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 40,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 320,000 บาท) 
    รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  

    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 140,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 140,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 410,000 บาท 
    พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 410,000 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 410,000 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 1,510,000 บาท) 
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7. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,158,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,158,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,158,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,158,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,158,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 5,790,000 บาท) 
แผนงานการศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 210,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 260,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 280,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 280,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 280,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,310,000 บาท) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท) 
แผนงานการเกษตร 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 80,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 13 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,805,000 บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,915,000 บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 17 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,313,000 บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 17 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,313,000 บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 17 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,313,000 บาท 

        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 38 โครงการ งบประมาณ 18,659,000 บาท) 
    รวมยุทธศาสตร์ที่ 7  

    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 31 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,333,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 33 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,493,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 37 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,911,000 บาท 
    พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 37 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,911,000 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 37 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,911,000 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 175 โครงการ งบประมาณ 26,559,000 บาท) 
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    รวมทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ 
    พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ 134 โครงการ จำนวนงบประมาณ 37,416,000 บาท 
    พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการ 147 โครงการ จำนวนงบประมาณ 38,767,000 บาท 
    พ.ศ. 2563 จำนวนโครงการ 221 โครงการ จำนวนงบประมาณ 56,645,250 บาท 
    พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ 220 โครงการ จำนวนงบประมาณ 56,585,250 บาท 

พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ 220 โครงการ จำนวนงบประมาณ 57,025,250 บาท 
        (รวมทั้ง 5 ปี จำนวน 942 โครงการ งบประมาณ 246,438,750 บาท) 

    รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการพิจารณา   

ร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยโปรดยกมือ  
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ  
นายไพโรจน์  สุกาวิน -เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -การยืมเครื่องสูบน้ำ บ้านแฝก บ้านโนนสำราญ ได้ทำหนังสือแจ้งขอยืมเครื่องสูบน้ำตั้งแต่วันที่  
(ผอ.กองคลัง) 1 – 15 มิถุนายน 2562 หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์จะยืมเครื่องสูบน้ำ ขอให้ทำหนังสือ

แจ้งความประสงค์ได้ที่ อบต. และหากไม่มีหมู่บ้านใดยืม ทาง หมู่ 3 หมู่ 4 ก็จะขอดำเนินการ
สูบน้ำเข้าหนองเผนิกต่อไปคะ 

นางอนงค์  อาจยิ่งยงค์ -ทางหมู่ 10 ก็มีความต้องการที่จะยืมเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำน้ำเข้าสระใหญ่เช่นกันคะ แต่ขอ 
(ส.อบต.หมู่ 10) สอบถามว่าทาง อบต.จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำหรือไม่อย่างไรคะ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ -ในการสูบน้ำเข้าหนองเผนิก หากหมู่บ้านอ่ืนจะสูบน้ำขอให้แจ้งทางหมู่บ้านได้รับทราบ และ 
(ส.อบต.หมู่ 4) หากหมู่บ้านอ่ืนเมื่อได้ทำการสูบน้ำเสร็จแล้ว ทางหมู่บ้านก็จะขอนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำเข้า

หนองเผนิกต่อครับ 
นายเทิน  สุขนอก -ในช่วงนี้จะเกิดฝนทิ้งช่วง หากทางบ้านโนนกอกได้ดำเนินการขุดลอกหนองตะเคียนเสร็จแล้ว  
(รองนายก อบต.) ก็อยากจะขอยืมเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำเข้าหนองตะเคียนและหนองแมว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้

ต่อไปครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -ทางหมู่บ้านก็อยากจะสูบน้ำเข้าหนองใหญ่เช่นกันคะ และอยากจะให้ทาง อบต.ให้การ 
(เลขานุการสภาฯ) สนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ด้วยคะ 
นายประดิษฐ์  ยะปะตัง -ช่วงนี้เป็นฤดูกาลทำนา ขอให้คนที่เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย อย่าปล่อยให้มากินหญ้าในนา เนื่องจาก 
(ส.อบต.หมู่ 3) บางที่ได้ทำการฉีดยาฆ่าหญ้าแล้ว หากสัตว์เลี้ยงไปกินจะเป็นอันตรายได้ครับ 
นายบุญทัน  ทองภูบาล -ตามที่รองเทิน  สุขนอก กล่าวมาถูกต้องครับ เม่ือมีการขุดลอกหนองตะเคียนแล้ว ทางหมู่บ้าน 
(ส.อบต.หมู่ 5) ก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการสูบน้ำเข้า หากทางหมู่บ้านพร้อมเมื่อไรจะทำหนังสือแจ้งความ

ประสงค์ขอยืมเครื่องสูบน้ำ และหากหมู่บ้านใดต้องการสูบน้ำขอให้แจ้งทางหมู่บ้านได้รับทราบ
เพื่อส่งคืนเครื่องสูบน้ำให้ อบต.ต่อไป และอยากจะให้ทาง อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การสูบน้ำด้วยครับ 

 -ในการขุดลอกหนองตะเคียน ทางหมู่บ้านไม่ต้องการนำดินไปไว้เป็นคูคันดิน เหมือนกับการขุด
ลอกหนองขวาง แต่อยากให้นำดินออกไปที่อ่ืน ไปถมถนนที่ได้ประชาคมไว้ครับ และอยากจะ
ให้ช่างเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วยครับ 

นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกหนองขวาง ทางหมู่บ้านก็ 
(ส.อบต.หมู่ 6) อยากจะได้รับงบประมาณในการขุดลอกหนองขวางอีกครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ เพื่อ

ประโยชน์ของชาวบ้านต่อไปครับ 
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นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์ -ถนน คสล.จากวัดบ้านโนนสมบูรณ – แยกบ้านแฝก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด ฝากทาง  
(ส.อบต.หมู่ 9) อบต.ช่วยดูแลและดำเนินการแก้ไขด้วยครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -อยากจะได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือเรื่องสูบน้ำจากทาง อบต. เพื่อที่ตำบลสามเมืองจะ 
(ประธานสภาฯ) ได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอครับ 
 -การแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาบ้านโนนกอก ฝากให้ช่างเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการ

แก้ไขให้โดยเร็วด้วยครับ 
นายทวีป  บุญมา -การสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ ทางหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านก็ยังไม่ได้พูดคุยกัน หากได้ข้อสรุปอย่างไร  
(ส.อบต.หมู่ 2) ทางหมู่บ้านก็จะแจ้งให้ทราบครับ ซึ่งหากหมู่ 5 และหมู่ 6 ต้องการสูบน้ำก็สามารถสูบได้ก่อน

เลยครับ 
นายวิบูลย์  ทาไธสง -ถนน คสล.จากวัดบ้านโนนสมบูรณ์มาแยกบ้านแฝก เป็นหลุมหลายจุด และถนนสายบ้าน 
(นายก อบต.) ตะกุดขอน-ถนนลาดยาง (สายสีดา-บัวใหญ่) ทาง อบต.ก็จะให้ช่างเข้าไปตรวจสอบ รายงานผล

เพื่อที่ทาง อบต.จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวต่อไป 
นายเชิด  ช่างปลูก -ในเร่ืองของการสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำ หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์ก็ขอให้ทำ 
(รองนายก อบต.) หนังสือแจ้งมาที่ อบต.เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง

ต่อไปครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ในการสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำ ขอให้ทางหมู่บ้านจัดทำหนังสือเข้ามาเพื่อทาง อบต. 
(ผอ.กองคลัง) จะได้จัดสรรงบประมาณในการสมทบช่วยเหลือในการสูบน้ำดังกล่าว ขณะนี้เครื่องสูบน้ำอยู่ที่

บ้านแฝก บ้านโนนสำราญ หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์จะดำเนินการสูบก็ขอให้แจ้งทาง 
อบต.เพื่อที่ทาง อบต.จะได้ประสานและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปคะ 

นายรวง  ดอกพิกุล -อยากจะฝากให้ทาง อบต.ช่วยดูแลถนน คสล.สายบ้านสามเมือง – หนองใหญ่ บริเวณหน้า 
(ส.อบต.หมู่ 1) โรงเรียนวัดบ้านสามเมืองด้วย เนื่องจากมีเหล็กโผล่ขึ้นมาบนถนน อาจก่อให้เกิดอันตรายใน

การสัญจรได้ครับ 
 -เส้นทางเข้าวัดบ้านสามเมือง มีรถบรรทุกสิบล้อเข้าไปเหยียบท่อแตก อยากจะขอให้ทาง อบต.

ให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ  
นายเทิน  สุขนอก -ถนนบริเวณ ศพด.บ้านโนนกอก มีการวางท่อถ่านถนนเส้นดังกล่าว และถนนชำรุดเกิดการ 
(รองนายก อบต.) ทรุดตัว พังเป็นหลุม และเป็นโพลง ซึ่งเป็นอันตรายต่อกาสัญจรของประชาชน อยากจะให้ทาง 

อบต.ดำเนินการซ่อมแซมในจุดนี้ด้วยครับ 
นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์ -ถนนบริเวณหน้าวัดบ้านโนนกอก ถนนชำรุดถูกน้ำกัดเซาะ ฝากทาง อบต.เข้าไปตรวจสอบ 
(ส.อบต.หมู่ 9) และแก้ไขด้วยครับ 
นายสายันต์  ช่างสาร -ถนนบริเวณหน้าวัดบ้านโนนกอก ทางหมู่บ้านจะนำดินที่ได้จากการขุดลอกหนองตะเคียน ไป 
(ส.อบต.หมู่ 5) ถมถนนจุดดังกล่าวครับ 
นายบุญทัน  ทองภูบาล -บริเวณต้นยางหน้าวัด จะมีสายไฟที่ขาดชำรุดพาดไวบ้นต้นยาง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้  
(ส.อบต.หมู่ 5) จึงอยากจะให้ทาง อบต. ช่วยแจ้งการไฟฟ้าให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บสายไฟดังกล่าวให้

เรียบร้อยด้วยครับ 
นายวิบูลย์  ทาไธสง -สำหรับปัญหาที่ทุกท่านเสนอเข้ามา ทาง อบต.ก็จะให้ช่างเข้าไปตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางใน 
(นายก อบต.) การดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
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นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก 
(ประธานสภาฯ)  ความเห็นที่เสนอเข้ามา เพื่อเราจะได้ช่วยกันทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้

หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิดการประชุม 
เลิกการประชุม       เวลา  12.30 น. 
    
 
 
 

                 (ลงชื่อ)...................................... ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางละมลุ  ปุริมาตร) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)....................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)....................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายไพโรจน์  สุกาวนิ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 


