
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  พ.ศ. ๒๕60-๒๕62 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว   อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

___________________________ 
 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  
๒๕60-๒๕62   และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี  ๒๕60-๒๕62  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ    สมัยที่ 1/๒๕๕9 
ประจ าปี  ๒๕๕9  ลงวันที่   30   พฤษภาคม  ๒๕๕9  อาศัยอ านาจตามความในหมวด  ๓  ข้อ ๑๗  แห่ง
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาดขาว  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี  
๒๕60-๒๕62  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
     
        (ลงชื่อ)  
 

       (  นายโสรส    จงภักดี  ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60-๒๕62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

___________________________ 
 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2๕
60-๒๕62   และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี  ๒๕60-๒๕62  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ    สมัยที่ 1/๒๕๕9 
ประจ าปี  ๒๕๕9  ลงวันที่   30   พฤษภาคม  ๒๕๕9 ไปแล้วนั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผน 1.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านท่าลาดขาว หมู่ 3 งบประมาณ 499,000 
บาท  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ฝั่ง บ้านบึงพระหมู่ 5 งบประมาณ 497,000 
บาท 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงพระหมู่ 5 (สายหลัก) งบประมาณ 239,500 บาท 4.โครงการ
ก่อสร้างถนนคสล. บ้านบึงไทยหมู่ 8 (สายหน้าโรงเรียนบ้านบึงไทย )งบประมาณ 173,000 บาท  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันต่อความต้องการ จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งสภามีมติเห็นชอบให้
เพ่ิมเติมแผนดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในหมวด  4  ข้อ 22  แห่งระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  จึงขอประกาศ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60-๒๕62 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
     
        (ลงชื่อ)  
 

       (  นายโสรส    จงภักดี  ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60-๒๕62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

___________________________ 
 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2๕
60-๒๕62   และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี  ๒๕60-๒๕62  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ    สมัยที่ 1/๒๕๕9 
ประจ าปี  ๒๕๕9  ลงวันที่   30   พฤษภาคม  ๒๕๕9 ไปแล้วนั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผน 1.โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE บ้านบึงพระ หมู่ 6 
ถึงบ้านบึงไทย หมู่ 8 ระยะทางรวม 1.760 ก.ม. งบประมาณ 4,802,000 บาท  2.โครงการงานซ่อมสร้าง
ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ 1 สายหลัก (ต่อเนื่อง) งบประมาณ 477,000 บาท  3. จัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา (หมู่ 9 ) งบประมาณ 8,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันต่อความต้องการ 
จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2559 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 ซึ่งสภามีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในหมวด  4  ข้อ 22  
แห่งระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  จึงขอประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60-๒๕62 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
     
        (ลงชื่อ)  
 

       (  นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์  ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 



 
 

 


