
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕61 – ๒๕65) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 

วันที่  12  มิถุนายน  ๒๕62 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 

............................................... 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์ ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ   
๒. นายนพดล   โคตรุโร ผอ.กองช่าง เป็น กรรมการ   
๓. นางสาวปทิตตา แล้วกระโทก ผอ.กองคลัง เป็นกรรมการ   
4 นายละมุ้ย  จ่อมกระโทก ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
5 นางวิลาวัลย์  แก้วกุลธร ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
6 นายประสิทธิ์  ป่าเมืองมูล ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ   
7. นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์ หน.ส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน 

เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
  

8 นางทัศนีย์  ฉุนกระโทก เจ้าหน้าที่วิเคราะหฯ์เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 
วันที ่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2562   

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 
............................................... 

 
 เริ่มประชุม เวลา ๐๙.0๐ น.  
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์  ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม    
ประธานกรรมการ - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เสนอพิจารณา 
   - จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ประธานกรรมการ - จากการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)    
   ระดับตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕62 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รวบรวม 
   ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้ง หนังสือร้องเรียน หนังสือขอรับเงินอุดหนุนจากอำเภอ   
   จากเกษตรอำเภอ และอ่ืนๆ ขอเชิญนักวิเคราะห์ ชี้แจงค่ะ   
ผู้ช่วยเลขานุการ  -แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รวบรวมโครงการที่ผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับ
   ตำบลและจัดทำเป็นแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยนำมาเข้าระดับตำบล  
   เพ่ือจะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 ) ขององค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลท่าลาดขาว ดังนี้ 
   หมู่ 1 
   1. โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ 1 ทุกสาย     
   2. โครงการรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (สายหลัก)ต่อเนื่อง 
   3. โครงการก่อสร้างเหมืองทำนบ คสล.สวนหลวง (ทำนบน้อย) 
   4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบบ้านยาว 300 ม. 
   5. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
   6. โครงการขุดลอกหนองปลาไหลโคตร 
   7. โครงการขุดลอกเหมืองตากลิ้ง ยาว 2,000 เมตร    พร้อมวางท่อ 
   8. โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค 
   9. โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
   10. โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ม. 1 กว้าง 2 ม.ยาว 2,000 ม. สูง 0.80 ม. 
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  11 โครงการขุดลอกเสริมคันดิน(สายหนองตะขบใกล้โรงขนมจีน) ยาว 100   
  เมตร กว้าง 3 เมตร 
   12. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   13. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   14. โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
   15. รางระบายน้ำสายบ้านนางช้อย ยาว 36 เมตร 
   16. โคมไฟทางสาธารณะ 4 ดวง (รอบนอกหมู่บ้าน) 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. จัดทำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ร่วมกับหมู่ 2  
   2. กล้องวงจรปิดภายในตำบล บริเวณจุดเสี่ยง และ ปากทางเข้าซอยหมู่บ้าน 
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการขุดลอกเหมืองตากลิ้ง ยาว 2,000 เมตร    พร้อมวางท่อ 
   2. จัดทำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ร่วมกับหมู่ 2  
   หมู่ 2 
   1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม  จีบกระโทก 
   2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเพ่ิมพูนสุข(บ้านนายนรินทร์) 
   3. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเพิ่มพูลสุข ระยะทาง 20 เมตร 
   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านยายเสิง 
   5. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
   6. โครงการก่อสร้างถนน ซอย ซ.โพธิ์งามเพ่ิมเติม 
   7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพ่ิมพูนสุข6(ข้างบ้าน นางอุษา) กว้าง 3 
   ม. ยาว  200 ม. 
   8. โครงการก่อสร้างลานตากข้าว(ติดลานกีฬาหมู่ 2) 
   9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
   (หน้าบ้านนายเจริญ) 
   10. โครงการก่อสร้างบ่อกรองถังน้ำประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา 
   11.โครงการท่อระบายน้ำบ้านนางสนั่น  แจมจินดา 
   12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพูนจันทร์พัฒนาสายหลัก  
   13. โครงการขุดลอก ซ่อมแซม คลองส่งน้ำลงสระประปาหมู่บ้าน(บ้านพูนจันทร์) 
   14. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   15. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   16. โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
   17. ขยายสระประปา หมู่ 2 
   18. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสีไพร ถึง บ้านนางสมหมาย ระยะทาง   
   300 เมตร กว้าง 3 เมตร 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม - 
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการก่อสร้างบ่อกรองถังน้ำประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา 
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   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพ่ิมพูนสุข6(ข้างบ้าน นางอุษา) กว้าง 3 
   ม. ยาว  200 ม. 
   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุดม  จีบกระโทก 
   4. โครงการก่อสร้างถนน ซอย ซ.โพธิ์งามเพ่ิมเติม 
   หมู่ 3 
   1. โครงการขุดลอกคลองน้อยจากร้านขนมจีน-สุดสาย พร้อมลงหินคลุก(นายาย 
   เหรียญ) ระยะทาง 1,114 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานนานางนงค์ (ทุ่งยอ) 
   3. โครงการทำทำนพกั้นน้ำคลองหนองอีนวล 
   4. โครงการถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยหลวงเจริญ 8 (บ้านนางเขียว)   
   พร้อมติดตั้งไฟขยายเขต 
   5. โครงการขุดลอกฝายท่าลาดขาว  
   6. โครงการอุปกรณ์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ 
   7. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   8. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   9. โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
   10. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักเพ่ือระบายน้ำและสูบน้ำเพ่ือการเกษตรหน้า  
   บ้านนาง เทียน 
   11. ขุดลอกเหมืองระบายน้ำทิ้งตามเหมืองใส้ไก่จากประปาถึงฝายน้ำล้นท่าลาด 
   ขาว 
   12. ท่อระบายน้ำทิ้งหน้าบ้านนางสากล ถึงนานายเฉลิม จิตกระโทก จำนวน 10  
   ท่อน 
   13. ซ่อมทำนบหนองตะขบ 
   14. ขุดลอกคลองหนองตะขบ ระยะทาง 1,500 เมตร 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางตุ๊ ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 2 เมตร 
   2. ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางตุ๊ 3 ต้น 
   3. ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ทุกซอย  
   4. ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
   5. ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
   6. กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
   7. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางเงิน ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 3 เมตร 
   8. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักเพ่ือระบายน้ำและสูบน้ำเพ่ือการเกษตรหน้าบ้าน 
   นางเทียน 
   2. โครงการขุดลอกคลองน้อยจากร้านขนมจีน-สุดสาย พร้อมลงหินคลุก(นายาย 
   เหรียญ) ระยะทาง 1,114 เมตร 
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   3. โครงการถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยหลวงเจริญ 8 (บ้านนางเขียว)   
   พร้อมติดตั้งไฟขยายเขต 
   หมู่ 4 
   1. โครงการรางระบายน้ำพร้อมพร้อมฝาปิดทุกสายในหมู่บ้าน (เพ่ิมเติมรอบ  
   หมู่บ้าน) 
   2. โครงการสนับสนุนศูนย์ปลูกผักปลอดสารพิษ 
   3. โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพ 
   4. โครงการโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (เพ่ิมจุดรอบหมู่บ้าน) 
   5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
   6. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ 
   7. โครงการขุดลอกถนนฝั่งบึงพระพร้อมวางท่อระบายน้ำ ออกจากแปลงปลูกผัก  
   ม.4 
   8.รั้วกั้นสระน้ำหมู่ 4 (รวดหนาม,เสาปูน) 
   9. ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง โรงเรียนบ้านบึงพระเชื่อมต่อสวนป่า(หนองคู) 
   10. ลงดินถมไหล่ถนนรอบหมู่บ้าน 
   11. ขุดลอกบึงพระ 
   12. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   13. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   14. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำไฟฟ้า หมู่ 4 
   15. เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว   
   ใช้สำหรับสวนผักปลอดสารพิษและประปาหมู่บ้าน 
   16. ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองโน เชื่อมกับสวนป่า ระยะทาง 500 เมตร 
   17. ขุดลอกหนองยอ (เพ่ิมเติม) 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. ขยายประปาหมู่บ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท่อประปา 
   2. ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางวิรัตน์ ทรายกระโทก 
   3. ขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงพระ (หมู่ 4 – หมู่ 11) 
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. ขยายประปาหมู่บ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท่อประปา 
   2. ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางวิรัตน์ ทรายกระโทก 
   3. ขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงพระ (หมู่ 4 – หมู่ 11) 
   หมู่ 5 
   1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองเหมืองใหญ่ กว้าง   4 ม. ยาว   
   1,000 ม. 
   2. โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดซอยพุทธรักษา 3, 5, 7 
   3. โครงการถนนหินคลุก ซอยพุทธรักษา 3 (เหมืองทางควายเก่า-คลอง  
   ชลประทาน) กว้าง 4  ม.ยาว 250 ม.พร้อมวางท่อ จากบ้านนางเทา ถึงเหมือง  
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   ชลประทานสาย 1R และขุดร่องน้ำข้างเหมืองชลประทานสาย 1R ระยะทาง   
   1,000 เมตร 
   4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซ.พุทธรักษา 8 บ้านนางต้ม 
   5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพุทธรักษา 2 จากสระประปาถึงเมรุวัดบึง  
   พระ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
   6. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเลียบคลองเหมืองใหญ่ 2 ฝั่งเหมืองชลประทาน  
   7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.พุทธรักษา 4 (ข้างฉางนายประสิทธิ์) 
   8. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองหมันแต ม.5 
   9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านตะวันออกของถนนสายหลัก จากบ้านนาย 
   ประสิทธิ์ ถึงบ้านนายมงคล  
   10. โครงการก่อสร้างถนนจากหนองกระโซ-คลองเขียว  
   11. โครงการซ่อมแซมเหมืองจากสระประปา-สระชลประทาน 
   12. โครงการขุดลอกเกาะกลางบึงให้เหลือ 100 ไร่ 
   13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.พุทธรักษา 9 บ้านนายสมศักดิ์ กว้าง 4 เมตร  
   ยาว 200 เมตร 
   14. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ. พุทธรักษา 9 บ้านนายสมพันธ์ 
   15. โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยพุทธรักษา 1 ต่อเนื่อง (บ้านตาแส่) 
   16. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมขุดคลองบริเวณหนองแสง(สวนนายดาด นาย  
   เจริญศักดิ์) 
   17 โครงการเสริมถนน คสล. บริเวณบ้านนางจันทร์- นางสายบัว 
   18. โครงการเสริมถนน คสล.ซ.พุทธรักษา 7 ข้างบ้านประยุง 
   19. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบึงพระและพ้ืนที่บริเวณรอบๆบึง 
   20. ติดตั้งป้ายบ้านเลขท่ี ป้ายจราจร ป้ายบอกซอยต่างๆในตำบล 
   21. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   22. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   23. โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
   24. โครงการปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งป้ายภายในหมู่บ้าน 
   25. โครงการก่อสร้างประปาระดับตำบล 
   26. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ พร้อมกระเช้า 
   27. โครงการป้องกันภัยแล้ง /อัคคีภัย/อุทกภัย 
   28. โครงการรณรางค์ป้องกันมลภาวะ /มลพาทางอากาศ น้ำ เสียง 
   29. โครงการว่อมแซมปรับปรุงท่อส่งน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน 
   30. โครงการคูระบายน้ำท้ายบึงลงสู่ลำน้ำมูลหรือคลองหนองกระโซ 
   31. โครงการเสริมถนน คสล.บริเวณบ้านตาคำ-ตาจวน 
   32. โครงการเสริมถนน คสล. บ้านผู้ใหญ่สมพาน ซ.พุทธรักษา 7 
   33. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนในหมู่บ้าน/ตำบล 
   34. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม รางระบายน้ำในหมู่บ้าน/ตำบล 
   35. โครงการขุดเจาะ/ปรับปรุงน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน/ตำบล 
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   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.พุทธรักษา 9 บ้านนายสมศักดิ์ กว้าง 4 เมตร   
   ยาว 200 เมตร 
   2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ. พุทธรักษา 9 บ้านนายสมพันธ์ 
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการถนนหินคลุก ซอยพุทธรักษา 3 (เหมืองทางควายเก่า-คลอง  
   ชลประทาน) กว้าง 4  ม.ยาว 250 ม.พร้อมวางท่อ จากบ้านนางเทา ถึงเหมือง  
   ชลประทานสาย 1R และขุดร่องน้ำข้างเหมืองชลประทานสาย 1R ระยะทาง   
   1,000 เมตร 
   2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซ.พุทธรักษา 8 บ้านนางต้ม 
   หมู่ 6 
   1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยอนุรักษ์ของเก่าจากบ้านนางพัน ถึง บ้าน  
   นายคูณ 
   2. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักเหมืองไส้ไก่ หมายเลข 06 (นานายพุฒิ) 
   3. โครงการปลูกต้นไม้เกาะกลางบึงและรอบบึง 
   4. โครงการพัฒนาเกาะกลางบึงเป็นสวนสาธารณะ 
   5. โครงการปรับปรุงรอบสระโพธิ์เป็นสวนสุขภาพ  
   6. โครงการปรับปรุงประปาข้างป้อมสายตรวจเป็นหอ  นาฬิกาและสวนหย่อม 
   7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบึงพระมาลงเหมืองทางควาย 
   8. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณเส้นทางหลังโรงทำตู้(เสาไฟฟ้า 1 ต้น) 
   9. โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
   10. โครงการปลูกต้นไม้พร้อมปรับภูมิทัศน์ปากทางเข้าบ้านท่าลาดขาว-วัดท่า  
   ลาดขาว 
   11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคลองหมันแต นานายเด่น ระยะทาง 1,000  
   เมตร 
   12. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมใจ ประมาณ 1 ต้น 
   13. โครงการป้ายบอกเลขที่บ้าน ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ฯลฯ 
   14. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   15. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   16. โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น ทอเสื่อ ปลูกผัก  
   17. ปรับปรุงระบบประปาวางท่อใหม่(ท่อเมน) 
   18. รางระบายน้ำจากบ้านนางน้อย ศรีทานนท์ (รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 
   19. ขุดลอกเหมืองทางควาย (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 300 เมตร 
   20. ขุดลอกเหมืองใหญ่ 
   21. ขุดลอกคลองหมันแต 
   22. ขุดลอกเหมืองกระดี่ถึงคลองเขียว 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. ขยายโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 จุด 9 ต้น 
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   2. ก่อสร้างถนนหินคลุก ระยะทาง 50 เมตร กว้าง 2.5 เมตร 
   3. ก่อสร้างถนนหินคลุกเหมืองทางควาย บริเวณ นาตาเขียว ระยะทาง 100   
   เมตร 
   4. ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จากศาลา หมู่ 6 ถึงสามแยกบ้านนางวารีย์ 
   5. ก่อสร้างลานตากข้าง หมู่ 6  
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยอนุรักษ์ของเก่าจากบ้านนางพัน ถึง บ้าน  
   นายคูณ 
   2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบึงพระมาลงเหมืองทางควาย 
   3. ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ จากศาลา หมู่ 6 ถึงสามแยกบ้านนางวารีย์ 
   หมู่ 7 
   1. โครงการวางท่อรางระบายน้ำจากวัดบึงพระถึงศาลา SML หมู่บ้าน ระยะทาง  
   400 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างถนนรอบนอกและรอบในบึงพระ 
   3. โครงการขุดลอกบึงพระ 
   4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบนอกและรอบในบึงพระ 
   5. โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน บริเวณสนาม อบต. 
   6. โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์บริเวณสระโพธิ์ 
   7. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลงนาเพื่อการเกษตร หมู่ 7 หลังบ้านหมวด   
   กานต์ 
   8. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   9. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   10. โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
   11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลท่าลาดขาว 
   12. ปรับปรุงระบบน้ำประปาให้สะอาด 
   12. ขุดลอกคลองระบายน้ำลงลำมูล (คลองอีกลม) 
   13. สหกรณ์ชุมชน หมู่ 7 
   14. ขยายไฟทางสาธารณะ สามแยกป้อมยาม ถึง บ้านโคกกระสังข์   
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. โครงการวางท่อระบายน้ำจาก ซ.โพธิ์กลางไปเชื่อมต่อ หมู่ 6 (บ้านช่างเชน)   
   ระยะทาง 100 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสวนป่าบึงพระ ระยะทาง 200 เมตร   
   กว้าง 4  เมตร 
   3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระ 
   4. ปรับปรุงเสียงตามสาย 
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการวางท่อรางระบายน้ำจากวัดบึงพระถึงศาลา SML หมู่บ้าน ระยะทาง  
   400 เมตร 
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   2. โครงการวางท่อระบายน้ำจาก ซ.โพธิ์กลางไปเชื่อมต่อ หมู่ 6 (บ้านช่างเชน)   
   ระยะทาง 100 เมตร 
   3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลท่าลาดขาว 
   หมู่ 8 
   1. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามน้ำมูล (สะพานลำมูลหนองตลาด) 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ทุกสาย 
   3. โครงการซ่อมแซมและดาดคอนกรีต คลอง  สาย 92 (ข้างร.ร.เก่า) 
   4. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 
   5. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
   6. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
   7. โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
   8. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำคลองขุด 
   9. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำคลองอีกลม-คลองขุด 
   10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นชลประทานสายลำแชะ 1.5 ก.ม. 
   11. ติดตั้งป้ายบ้านเลขท่ี ป้ายจราจร ป้ายบอกซอยต่างๆในตำบล 
   12. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   13. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   14. โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำจากท้ายบึงพระลงสู่ลำมูลหรือคลองหนองกระ 
   โซ 
   15. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
   16. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากฝายถึงหนองตลาด 
   17. ซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ 8 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกด้านทิศตะวันออกโรงเรียน กว้าง 4 เมตร ยาว  
   500 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบฝั่งมูล ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 6   
   เมตร 
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกด้านทิศตะวันออกโรงเรียน กว้าง 4 เมตร ยาว  
   500 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบฝั่งมูล ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 6   
   เมตร 
   3. ปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย 
   หมู่ 9 
   1. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหลัก ระยะทาง 400 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ท่าใหญ่ข้ามลำมูล 
   3. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ(ต่อยอด) เช่น ทำ  
   กระยาสารท จักสาน ทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ 
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   4. โครงการก่อสร้างประปาตำบลท่าลาดขาวของกรมทรัพยากรน้ำ 
   5. โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
   6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ท่าใหญ่-ประตูน้ำ ระยะทาง 500 เมตร กว้าง  
   3 เมตร  
   7. โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานสายลำมูล 
   8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางท่าใหญ่ กว้าง 10 เมตร ยาว 150 เมตร 
   9. โครงการขุดรางระบายน้ำเหนือถนนหนองตำคุ 
   10. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   11. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   12. โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
   13. ขุดบ่อบาดาล 
   14. ขยายไฟส่องทางสาธารณะ 
   15. ขุดลอกสระน้ำหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำ 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าท่าใหญ่ 
   2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ท่าใหญ่ 
   3. ก่อสร้างถนน คสล.หรือ ลาดยาง สายหลัก ถึง สุดเขตตำบลท่าลาดขาว 
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหลัก ระยะทาง 400 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางท่าใหญ่ กว้าง 10 เมตร ยาว 150 เมตร 
   3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ท่าใหญ่-ประตูน้ำ ระยะทาง 500 เมตร กว้าง  
   3 เมตร 
   หมู่ 10 
   1. โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น ทำปุ๋ยชีวภาพ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ 
   2. โครงการสนับสนุนเครื่องสับ-ซอย ผลไม้ 
   3.โครงการสนับสนุนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าลาดขาว จำกัด 
   4. โครงการรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านต่อเนื่อง 
   5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลัก 
   6. โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 
   7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
   8. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   9. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   10. ขุดบ่อน้ำบาดาล 
   11. ขุดลอกสระน้ำประปา 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ร่วมใจ ระยะทาง 30 เมตร กว้าง 4 เมตร  
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางสำรวม ระยะทาง 30 เมตร กว้าง 4   
   เมตร 
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   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 
   2. ขุดบ่อน้ำบาดาล 
   3. โครงการรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านต่อเนื่อง 
   4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
   หมู่ 11 
   1. โครงการก่อสร้างถนนคส. ภายในซอยหนองแปลน ซ. 1 ระยะทาง 100 เมตร  
   ซ. 6 ระยะทาง 70 เมตร ซ 8 ระยะทาง 40 เมตร กว้าง 4 เมตร 
   2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไหล่ถนนภายในหมู่บ้านและในซอยต่อเนื่อง  
   3. โครงการถนนลูกรังลงนาทุกสาย 
   4. โครงการย้ายโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไปไว้ที่บึง 
   5. โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าบ้านหนองแปลน 
   6. โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำสวนป่าบึงพระ 
   7. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สวนป่าหนองแปลน(ท่ีพักสงฆ์) 
   8. โครงการส่งเสริมอาชีพเช่น ทำหมี่พื้นบ้าน ดอกไม้จันทน์  การบูรหอม เพาะ  
   เห็ด/ปลูกผัก ทำน้ำยาล้างจานฯลฯ 
   9.โครงการถมท่ีสาธารณะเพ่ือปลูกผัก 
   10.โครงการขุดลอกบึงพระให้คงเหลือเกาะกลางไว้ 100 ไร่  จากเดิม 180 ไร่ 
   11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ม.8-ม. 11 รอบบึง   
   12. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
   13. โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสายชลประทานมูลบน 
   14. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักหมู่ 4-11 
   15. โครงการโซล่าเซลเพ่ือการเกษตรของโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
   16. โครงการส่งเสริมศาสนา และการศึกษา  
   17. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
   18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดหนองแปลนเชื่อมตำบลดอน ระยะทาง 500  
   เมตร กว้าง 6 เมตร 
   19. ปรับปรุงระบบน้ำประปา 
   20. ก่อสร้างรางระบายน้ำจากท้ายบึงไปลงคลองหนองกระโซหรือลงลำมูล 
   โครงการเสนอเพิ่มเติม 
   1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ 11  
   จัดลำดับความสำคัญ 
   1. โครงการก่อสร้างถนนคส. ภายในซอยหนองแปลน ซ. 1 ระยะทาง 100 เมตร  
   ซ. 6 ระยะทาง 70 เมตร ซ 8 ระยะทาง 40 เมตร กว้าง 4 เมตร 
   1. โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าบ้านหนองแปลน 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดหนองแปลนเชื่อมตำบลดอน ระยะทาง 500  
   เมตร กว้าง 6 เมตร 
   3. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
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   4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไหล่ถนนภายในหมู่บ้านและในซอยต่อเนื่อง  
   5. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ 11  
   นายดอน แสงผักแว่น เสนอโครงการในภาพรวมระดับตำบล ดังนี้             
   1. รถกระเช้า 
   2. รถน้ำ  
   3. ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน ด้านสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต กีฬา ฯลฯ 
   นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน ด้านสุขภาพ 
   อนามัย สุขภาพจิต กีฬา   
    นายเช้า ทิพย์ผักแว่น ประธานสภา เสนอโครงการในภาพรวมระดับตำบล ดังนี้ 
   1. ย้ายบ่อขยะ 
   2. ขยายสะพานบล็อกคอนเวิร์ส สายหลัก 
   3. กล้องวงจรปิด ตำบลท่าลาดขาว ในจุดเสี่ยง 
   4. ขุดลอกเกาะกลางบึงให้เหลือ 100 ไร่  
   5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ อบต. 
   6. ขุดลอกคลองอีกลม 
   นายมนตรี แซวกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เสนอโครงการในภาพรวมระดับตำบล  
   ขุดลอกทางน้ำจากชลประทาน ลงบึงพระ และลงสระประปา หมู่ 5 (วัดอาจารย์ 
   ลัด ถึงหน้าวัดหนองแปลน) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการขยายระบบประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา  
 มากที่สุด 40 คะแนน 
 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 21 คะแนน 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าลาดขาว 15 คะแนน 
 โครงการเกินศักยภาพ คือโครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค 
ประธานกรรมการ - การบรรจุโครงการตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง ลงใน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒๕61 – ๒๕65)  เนื่องจากหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0810.3/ว 2565 ลงวันที่ 15  
   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
   -2564 ดิฉันขอเสนอให้นำโครงการที่ดำเนินการจริงในปี 2561 และ ปี 2562 มา 
   บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2651 – 2565 ดำเนินการจริงปี 2561 ใส่แผน 
   ใหม่ปี 2561 ดำเนินการจริงปี 2562 ใส่ปี 2562 เอาโครงการที่จัดลำดับความสำคัญ 
   มาใส่ลงในปี 2563 และลำดับรองลงมาใส่ไว้ในปี 2564 และ2565 ตามลำดับ ส่วน 
   โครงการอ่ืนๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม การกีฬา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เงินอุดหนุนส่วนราชการ ก็ให้บรรจุ 
   ไว้ในปี ๒๕61 - ๒๕65 คณะกรรมการเห็นชอบด้วยหรือไม่ 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานกรรมการ -ที่ประชุมมีข้อหารือในเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานกรรมการ -เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแล้วดิฉันจะให้นักวิเคราะห์รวบรวมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65 เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาต่อไป ดิฉันขอปิดการ 
   ประชุมค่ะ 
 
   ปิดประชุมเวลา  ๑๒.3๐  น.  
 

    (ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางทัศนีย์  ฉุนกระโทก  ) 
                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
                      ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 


