
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  พ.ศ. ๒๕61-๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว   อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

___________________________ 
 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. ๒๕61-๒๕64   
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
ประจ าปี  ๒๕61-๒๕64 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕9 ประจ าปี  ๒๕๕9  ลงวันที่  31   ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕9  อาศัยอ านาจตามความในหมวด  ๓  ข้อ ๑๗  แห่งระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี  ๒๕61-๒๕64  โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศนี ้
     

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

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

       (  นายประเสริฐ  จีบกระโทก  ) 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการ 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน”



ที่ นม  ๙๐๓๐๑ / 579                             ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
        ๗ หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย 
                          จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๙๐ 
 

 9   พฤศจิกายน   ๒๕๕9 

เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาสี่ปี  (๒๕61 – ๒๕64) 
 

เรียน  นายอ าเภอโชคชัย 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ส าเนาแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)   จ านวน  ๑   ชุด 
 ๒. ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  จ านวน  ๑    ฉบับ 

      

  ตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าและ
ทบทวนแผนฯ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยนั้น 
 

          ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว จึงขอส่ง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕61 – ๒๕64)  
มาเพ่ือให้ทราบ   รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                (นางสุนันทา  อยู่วิวฒัน์) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด  อบต.ท่าลาดขาว 
โทร./โทรสาร  ๐๔๔ – ๗๕๖๔๖๘ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 
 



 
 

ที่ นม  ๙๐๓๐๑ /580                            ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
        ๗ หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย 
                           จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๙๐ 
 

9   พฤศจิกายน   ๒๕๕9 

เรื่อง    ขอส่งแผนพัฒนาสี่ปี  (๒๕61 – ๒๕64) 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. ส าเนาแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)   จ านวน  ๑   ชุด 
 ๒. ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  จ านวน  ๑    ฉบับ 

      

  ตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าและ
ทบทวนแผนฯ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยนั้น 
 

          ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว จึงขอส่ง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕61 – ๒๕64)  
มาเพ่ือให้ทราบ   รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด  อบต.ท่าลาดขาว 
โทร./โทรสาร  ๐๔๔ – ๗๕๖๔๖๘ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 



        
                                                    

ที่ นม  ๙๐๓๐๑ /851                                ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
        6๗ หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย 
                           จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๙๐ 
 

            9   พฤศจิกายน   ๒๕๕9 
 

เรื่อง    ขอส่งแผนพัฒนาสี่ปี  (๒๕61 – ๒๕64) 
 

เรียน   ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. ส าเนาแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)   จ านวน  ๑   ชุด 
 ๒. ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  จ านวน  ๑    ฉบับ 

      

  ตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าและ
ทบทวนแผนฯ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยนั้น 
 

          ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว จึงขอส่ง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕61 – ๒๕64)  
มาเพ่ือให้ทราบ   รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด  อบต.ท่าลาดขาว 
โทร./โทรสาร  ๐๔๔ – 009879 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 



 
  

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง  ก าหนดการประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕60 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว   อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
___________________________ 

 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  
๒๕๕8-๒๕60   อาศัยอ านาจตามความในหมวด  ๓  ข้อ ๑๗  แห่งระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  จึงขอประกาศประชุมประชาคม
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี  ๒๕๕8-๒๕60  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
     
        (ลงชื่อ)  
 

       (  นายโสรส    จงภักดี  ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
 
 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 
 
 
                                               
 



 
 

ที่ นม  ๙๐๓๐๑ /ว 582                              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
        6๗ หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย 
                          จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๙๐ 
 

       9   พฤศจิกายน   ๒๕๕9 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (๒๕61 – ๒๕64) 
 

เรียน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่........................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ส าเนาแผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  จ านวน  ๑ ชุด 
  2. ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (๒๕61 – ๒๕64) จ านวน  ๑ ชุด 
      

  ตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าและ
ทบทวนแผนฯ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยนั้น 
 

         บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (๒๕61 – ๒๕64) เรียบร้อยแล้วจึง
ขอส่ง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕61 – ๒๕64)  มาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสาร
ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
ส านักงานปลัด  อบต.ท่าลาดขาว 
โทร./โทรสาร  ๐๔๔ – 009879 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕61-๒๕64 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

___________________________ 
 

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2๕61-๒๕64   
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
ไปแล้วนั้น  

บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันต่อความต้องการ เพ่ิมเติมรายละเอียดของโครงการ และด าเนินโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริ ดังนี้  

1. แบบ ผ. 01  
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 11 โครงการ 

งบประมาณ 2,482,800 บาท 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 24 

โครงการ งบประมาณ 3,232,000 บาท 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 

1,296,000 บาท 
1.4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา จ านวน 20 โครงการ 

งบประมาณ 700,000 บาท 
1.5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา จ านวน 20 โครงการ 

งบประมาณ 700,000 บาท 
1.6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร แผนงานการเกษตร จ านวน 4 โครงการ 

งบประมาณ 120,000 บาท 
1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน

บริหารทั่วไป จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 580,000 บาท 
1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 

72,000 บาท 
2. แบบ ผ.08 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 5 โครงการ  งบประมาณ 2,448,900 บาท 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 6 โครงการ 760,000 บาท 
2.3 แผนงานการศึกษา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,300 บาท 
 



  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 (3) และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2561 ซึ่งสภามีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว   จึงขอ
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕61-๒๕64 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕61 
     
        (ลงชื่อ)  
 

       (  นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์  ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 
 

 
 
 


