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สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/2563  ครั้งท่ี  1 

วันท่ี  14  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย   

ผูมาประชุม  จํานวน  28   คน 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล   ตําแหนง     ลายมือช่ือ 

1. นายคําภา กาญบุตร              สมาชิก อบต. ม. 1                คําภา    กาญบุตร 

2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 

3. นายยุทธชัย ปูทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปูทา 

4.       นายวิกรานต        นวลสิงห              สมาชิก อบต. ม. 2                  วิกรานต          นวลสิงห             

5. นายจรัญ วองไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               วองไว 

6. นายพงษศักดิ์ สุริยภูมิ สมาชิก อบต. ม. 4      พงษศักด์ิ         สุริยภูมิ 

7.        นายเสถียร         จนัทรมาลา           สมาชิก อบต. ม. 5                  เสถียร            จันทรมาลา 

8. นางสุดารัตน        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5       สุดารัตน         ใจวัน 

9. นายชาญชัย โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 

10. นายนิรันดร ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร     ดอบุตร 

11.      นายปญญา         วงศสงา               สมาชิก อบต. ม. 7                  ปญญา           วงศสงา                 

12. นายณรงค           วงศสงา               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค     วงศสงา 

13. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 

14.     นายจตุรงค          ถีระพันธ              สมาชิก อบต. ม. 8                   จตุรงค          ถีระพันธ               

15. นายสมทบ แสงพรมชาลี สมาชิก อบต. ม. 9  สมทบ     แสงพรมชาลี  

16. นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย สมาชิก อบต. ม. 9  สิทธิศักดิ์     บุญสุนีย 

17.     นายเสนีย           พวงทิม                สมาชิก อบต. ม. 10                  เสนีย           พวงทิม                 

18. นายอดิศร บุตรชาติ สมาชิก อบต. ม. 11  อดิศร     บุตรชาต ิ

19. นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11  วินิจ     นิยมเหลา 

20.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ              สมาชิก อบต. ม. 12                  บุญแทน         ศรีหาพุฒ    

21. นายอนุภาพ คชพล สมาชิก อบต. ม. 12                  อนุภาพ         คชพล  

22. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13  นิรัญ              ทองโคตร 

23. นายสุริยันต สงาพันธ สมาชิก อบต. ม. 14  สุริยันต     สงาพันธ       

24.     นายนิ่ม  ฝายรีย สมาชิก อบต. ม. 15                 นิ่ม       ฝายรีย 

25. นายภาณรงค พลสันต สมาชิก อบต. ม. 16  ภาณรงค      พลสันต 

26.      นายณัฐพล         เท่ียงทัศน             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล            เท่ียงทัศน   

27.     นายคัณชิต          ธสิาร                  สมาชิก อบต. ม. 17                  คัณชิต           ธสิาร                   

28. นายชะนะ สิงหงาม สมาชิก อบต. ม. 17  ชะนะ     สิงหงาม 
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ผูไมมาประชุม   จํานวน   4  คน 

1. นายอัครชัย แสงธาดา สมาชิก อบต. ม. 3                 

2.        นายสุทธา           ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4     

3.  ร.ต.พลชยั          โยควัฒน              สมาชิก อบต. ม. 10                   

4. นายสํารวย         ศรีวันทา               สมาชิก อบต. ม. 14                  

              

ผูเขารวมประชุม   จํานวน  10   คน  

1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         วีระศักดิ์    สุทธิอาจ 
2. นายสงา  อุนแกว รองนายก อบต.        สงา    อุนแกว 
3.        ส.ต.อ.สุรศักดิ์ นอยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    นอยบาท 
4. นางสาวบุพปทม   โยสะอาด              รองปลัด อบต.        บุพปทม    โยสะอาด 
5. นางอมรรัตน แสนบรรดษิฐ หัวหนาสํานักปลัด        อมรรัตน    แสนบรรดิษฐ 
6.        นางสุภาพร         โอษะคลัง             ผูอํานวยการคลัง                      สุภาพร         โอษะคลัง  
7.        นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ           นักวิเคราะหฯ                         สุจติตรา        เนียมเพราะ 
8.        นางอโนรัตน       ทองพราว              จพง.ธุรการ                            อโนรัตน        ทองพราว               
9.       นางสาววิยะดา     แกวอุดร                ผช.จพง.ธุรการ                       วิยะดา           แกวอุดร                 
10.      นายกิตติ            สรุิยภูมิ                ผช.จพง.ประชาสัมพันธ              กิตติ              สุริยภูมิ                    

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เม่ือท่ีประชุมพรอม  นายปญญา  วงศสงา  ประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/2563  ครั้งท่ี 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

นายปญญา  วงศสงา/ประธานสภาฯ 
                                                            วันนี้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย  ลา จํานวน 4  ทาน คือ     

1.นายอัครชัย       แสงธาดา            สมาชิก อบต. ม. 3                 

2.นายสุทธา           ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4     

3.ร.ต.พลชยั          โยควัฒน              สมาชิก อบต. ม. 10                   

4.นายสํารวย         ศรีวันทา               สมาชิก อบต. ม. 14                  

                                                 
     

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ท่ีประชุม                      มีมติรบัรองการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี 1/2563  ครั้งท่ี  1  
                                          เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2563  เปนเอกฉันท  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

นายปญญา  วงศสงา/ประธานสภาฯ 
                              เรียนเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  นอยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมมีเรื่องเรื่องแจงใหทราบ 
จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
                                 1.ประชาสัมพันธกับสมาชิกทุกทานในกรณีท่ีมีการประชุมหรือมีการเดินทางออกจาก
บานก็ขอใหทุกทานไดใสหนากากอนามัย เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
                                 2.ในการประชุมสภาวันนี้ในชวงพักกลางวันทาง อบต.จะแจกขาวกลองใหกับสมาชิก
สภาทุกทาน ขอใหทุกทานเวนระยะหางในการนั่งรับประทานอาหารดวยนะครับ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
                                 3.นายกรุงศรี วังชา รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ไดเกิดอุบัติเหตุ
โดนหินเจียรบาดนิ้วเทาตอนนี้รักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลวานร ขอแจงใหกับทางสมาชิกสภาไดรับทราบครับ  
                                 4.วาท่ีรอยตรี รวยรุง ใครบุตร นายอําเภอวานรนิวาส ไดยายไปเปนนายอําเภอสวาง
แดนดินแลวตอนนี้ ปลัดอาวุโสก็ไดยายไปเปนจาจังหวัด โดยมีนางสาวจิราพร เบิกบานดี ไดยายมาเปนนายอําเภอ
วานรนิวาส ขอแจงใหสมาชิกสภาทุกทานไดรับทราบครับ 
                                 5.มีเงินตกเบิกคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภา อบต.เดื่อศรีคันไชย ตั้งแตป พ.ศ.2561-
2562 ซ่ึงทาง อบต.ก็ไดโอนเงินเขาบัญชีใหกับทุกทานแลวนะครับ 
     6.คดีหนองเหลาไฮ ท่ีนางพิสมัยไดอุทรณ ศาลไดนัดฟงคําพิพากษา ในวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2563 ผลเปนประการใดจะแจงใหกับสมาชิกทราบในคราวประชุมครั้งตอไป 
     7.จะมีพนักงานยายมา จํานวน 2 คน คือ 1.นางสาวนภัสรนันท บุญตา ตําแหนง เจา
พนักงานธุรการกองชาง 2.นายปยวิทย  นามผา ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  
                                     นายวัลลภ นันทา นักพัฒนาชุมชน ไดเปลี่ยนตําแหนงไปเปน นักวิชาการเกษตร  
และ นางสุภาพร โอษะคลัง ผูอํานวยการกองคลัง ก็จะยายไปเปน ผูอํานวยการกองคลัง ระดับกลาง ในวันท่ี 1 
กรกฎาคม นี้ 
    8.ท่ีผานมา ต.เดื่อศรีคันไชย ไดประสบปญหาภัยแลง โดยเฉพาะหมูท่ี 6 สูบน้ําจนหมด 
และหมูท่ี 5 ซ่ึงไดขอความอนุเคราะหขอเครื่องสูบน้ําจากกรมชลประทาน สูบน้ําอีกบอไปใสอีกบอเพ่ือนําน้ําไปผลิต
น้ําประปา จึงขอนําเรียนเบื้องตน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
                            4.1   พิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
                                   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563 

นายปญญา  วงศสงา/ประธานสภาฯ 
                                        เรียนเชิญทานปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  นอยบาท/ปลัด อบต. 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563  

ขององคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย 
****************************** 

หลักการ 
 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย มีความจําเปนตองเพ่ิมเติมโครงการใหม เพ่ือให
สอดคลองตามสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ีและสามารถแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง 
โดยไดดําเนินการเพ่ิมเติมโครงการตางๆตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 ไดกําหนดข้ันตอนในการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไวในฉบับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 
9 และขอ 10 กําหนดวา 
  “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  2)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย 
  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชพรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับตั้งตาวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 
  “ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 ดวย 
  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชพรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับต้ังตาวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

เหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชยไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ครบทุกข้ันตอน
และไดตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 ในครั้งนี้ มีความ
คาดหวังอยางยิ่งวาประชาชนจะไดรับการตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนอยางตรงจุด 
และยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดวางแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงของพ้ืนท่ีอีกดวย 
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บบ ผ.02 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1  พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

         1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคปองกัน
การติดเชื้อเอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

เพ่ือรณรงค
ปองกันการติด
เชื้อเอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธใน
พ้ืนท่ีตําบลเดื่อฯ 

ต.เดื่อศรีคันไชย - - - 20,000 - รอยละ 85 
ผูเขารับการ
อบรมได
ความรู 

ประชาชนตําบล
เดื่อฯติดเอดส
นอยลง 

งานสวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกบอทาง
ลง 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
ฤดูแลง 

หมูท่ี 14 - - - 400,000 400,000 ขุดลอกขยาย
บอเพ่ิมข้ึน/
เมตร 

ประชาชนมีน้ําไว
ใชเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการบริหารจัดการ
น้ําในเขตพ้ืนท่ีตําบลเดื่อ
ศรีคันไชย 

เพ่ือบริหาร
จัดการน้ําสําหรับ
การอุปโภค
บริโภคและแกไข
ปญหาภัยแลงใน
ภาคการเกษตรท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

ต.เดื่อศรีคันไชย - - - 500,000 500,000 รอยละใน
การ
ดําเนินการใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนมีน้ําไว
ใชเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางระบบสูบ
นํ้าพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือบริหารจดัการ
นํ้าสําหรับการ
อุปโภคบรโิภคและ
แกไขปญหาภัยแลง
ในภาคการเกษตรท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

ต.เดื่อศรีคันไชย - - 60,000,000 - - จํานวนบอ ประชาชนมีนํ้าไวใช
เพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกลําหวยสาย
เลิงตอนบน 

เพ่ือใหมีนํ้าไวในการ
อุปโภคบรโิภค และ
ผลิตนํ้าประปาไวใช
ในหมูบาน 

หมูท่ี 6  - - 500,000 500,000 - จํานวน
ระยะทางใน
การขุดลอก 

ประชาชนมีนํ้าไวใช
เพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

5 โครงการฝกอบรมสงเสริม
อาชีพกลุมอาชีพและศึกษาดู
งาน 

เพ่ือฝกอบรมใหกับ
ประชาชนท่ีสนใจ
ทางการเกษตรและ
ไปศึกษาดูงาน 

ผูเขารับการอบรม 
ตําบลเดื่อฯ 

- - - 50,000 - รอยละ 85 ผู
เขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร 

6 โครงการอบรมสงเสรมิการ
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีความรู
ในการปลูกพืชผัก
สวนครัว 

ประชาชนตําบลเดื่อฯ - - - 20,000 - รอยละ 85 ผู
เขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร 

7 โครงการอบรมสงเสรมิการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมและ
วิธีการแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตรใหกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

ประชาชนตําบลเดื่อฯ - - - 20,000 - รอยละ 85 ผู
เขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมสงเสรมิการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

เพ่ือสงเสริมให
ความรูเก่ียวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแก
ประชาชนการ
ประกอบอาชีพเสริม 

ประชาชนตําบลเดื่อฯ - - - 20,000 - รอยละ 85 ผู
เขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

งานเกษตร 

9 โครงการจดัตั้งศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจัดตั้งศูนย
เรียนรูทางดาน
การเกษตรประจํา
ตําบลเดื่อศรีคันไชย 

จํานวน 1 ศูนย - - - 100,000 - กอสรางศูนย
เรียนรู จาํนวน 
1 ศูนย 

มีศูนยเรยีนรูทางดาน
การเกษตรสําหรับ
ศึกษาเรียนรู 

งานเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและย่ังยืน 

  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการ
อยางสมดุลและย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงานแบบบูรณาการ 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

    ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงและฟนฟู
ศูนยเรียนรูขยะครบวงจร 

เพ่ือใชเปนแหลง
เรียนรูเก่ียวกับขยะ
แบบครบวงจร 

ต.เดื่อศรีคันไชย - - - 200,000 200,000 ปรับปรุง
จํานวน 1 ศูนย 

มีศูนยเรยีนรูขยะ
แบบครบวงจร 

งานสาธารณสุข 

2 โครงการจางเหมาถมดินเพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน 

เพ่ือปรับปรุงภมูิ
ทัศนรอบบอขยะ 

บานขุนภูมิ บานโพธ์ิ
ตาก บานทาแร 

- - - 350,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศนครบท้ัง 3 
แหง 

ภูมิทัศนรอบบอขยะดี
ข้ึน 

งานสาธารณสุข 
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4.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการตรวจวิเคราะห
คุณภาพนํ้าเสีย นํ้าประปา
และนํ้าบริโภค 

เพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดการระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
นํ้าประปา ใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

ต.เดื่อศรีคันไชย - - - 30,000 - รอยละ 80 
ดําเนินการ
ตรวจวิเคราะห
คุณภาพนํ้าเสีย 
นํ้าประปาและ
นํ้าบริโภค 

พ้ืนท่ีตําบลเดื่อศรีคัน
ไชยไมมีนํ้าเนาเสีย 

งานเกษตร 

2 โครงการวนเกษตรเพ่ือชุมชน เพ่ือปลูกปาพ่ึงพา
ตนเองและอนุรักษ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ต.เดื่อศรีคันไชย - - - 100,000 - รอยละ 70 
ดําเนินการปลูก
ปา 

ตําบลเดื่อศรีคันไชยมี
พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมมาก
ข้ึน 

งานเกษตร 

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) 

เพ่ืออนุอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชดําร ิ

ต.เดื่อศรีคันไชย - - - 100,000 - ดําเนินตาม
โครงการ 
จํานวน 1 ครั้ง 

พันธุกรรมพืชไดรับ
การพัฒนาและ
อนุรักษไว 

งานเกษตร 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บานยางคํา 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากศาลาประชาคม 
ม.1 ถึงบานนายไพ 

บุตรเพ็ง กวาง 
0.50 ม. ลึก 0.65 
ม. ยาว 181 ม. 

- - - 410,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา ยาว 

181 ม. 

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 
1 จากที่นา นางนวลจันทร 
ไชยสีหา ถึง ที่นานายยุทธ 
บุตรเพ็ง 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

หมูที่ 1 - - - - 400000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
2 บานเดื่อศรีคันไชย 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จากสระหลวงหมู 2 
ถึงสระน้ําศาลเจาแม

มาลี กวาง 4 ม. 
ยาว 174 ม. 

- - - 410,000 - กอสรางถนน
คอนกรีต ยาว 

174 ม. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน 
 ค.ส.ล.หมูที่ 2 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

หมูท่ี 2 บานเดื่อศรี
คันไชย ขนาดกวาง 
4.00 ม. ยาว 200 

ม. หนา 015 ม. ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ  
0.50 ม. หรือพ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา 
800.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - จํานวน 1 
เสนทาง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 



12 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานเดื่อศรี
คันไชย 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนาย
ประทิน ศรีละคร ถึง 
บานนางอุไรวรรณ สุ
ริยภูมิ 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บานโพธิ์ตาก 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนายวิทยา 
บุญเรือง ถึง บาน
นายสออุดม นอย
พรม กวาง 0.50 ม. 
ลึก 0.65 ม.ยาว 
181 ม. 

- - - 400,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา ยาว 

181 ม. 

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บานโพธิ์ตาก 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนายสุภาพ 
อุปสัย ถึง บานนาย
ทองพูล ประทุมมา 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางเมรุเผาศพ 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหมีท่ีเผาศพ
ประจําหมูบานท่ีได
มาตรฐาน 

หมูท่ี 4 - - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

หมูบานมีเมรุเผาศพ
ที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 
5 บานขุนภูม ิ

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปองกันนํ้าทวม 

สายท่ี 1 จากบานนาง
อินแปลง มาตราช ถึง 
บานนายดุม อินกุล 
สายท่ี 2 จากบาน
นายเจรญิ วังชา ถึง 
ศาลปูตา ม.5 กวาง 
0.50 ม.ลึก 0.65 ม. 
ยาว 82 ม. 

- - - 400,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา ยาว 

82 ม. 

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 5 
บานขุนภูม ิ

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กวาง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 
ม. ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ  0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 800.00 

ตร.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 500,000 - - จํานวน 1 
เสนทาง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต หมูที่ 5 บาน
ขุนภูม ิ

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จากบานนางอิน
แปลง    มาตราช 

ถึง โรงเรียนบานขุน
ภูมิ 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
6 บานทาแร 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จากบานนายจาํเริญ 
จรูญไข ถึง ประปา
ผิวดินบานทาแร 
กวาง 4 ยาว 248 
ม. 

- - - 410,000 - กอสรางถนน
คอนกรีต ยาว 

248 ม. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
6 บานทาแร 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เสนที่ 1 จากบาน
นางจนัดา แกนทาว 
ถึง บานนายขวัญชัย 
เกตุวงษา 
เสนที่ 2 จากบาน
นายบุญศรี จรูญไข 
ถึง บานนางรุงทิวา 
แกนทาว 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
6 บานทาแร 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เสนที่ 1 จากบาน
นางเพ็ชร ศรีพอ ถึง 
บานนายหนู ยันตะ
พันธ 
เสนที่ 2 จากบาน
นายฤทธิ ์
 
 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
7 บานโคกกอง 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จากที่ดินนายคลาย 
ศรีนานวล ถึง วัดปา
ศรีสมพร กวาง 4 ม. 

ยาว 174 ม. 

- - - 410,000 - กอสรางถนน
คอนกรีต ยาว 

174 ม. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางเมรุ หมูที่ 
8 บานโคกสําราญ 

เพื่อใหมีที่เผาศพ
ประจําหมูบานที่ได
มาตรฐาน 

หมูที่ 8 - - - 900,000 - กอสรางเมรุ
จํานวน 1แหง 

หมูบานมีเมรุเผาศพ
ที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
8 บานโคกสําราญ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จากบานนางนิรบล 
ถีระพันธ ถึง บาน
นายอุทัย ศุภวิเศษ 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
9 บานโคกไพศาล 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จากดินนายสุรพนัธ 
หอมแพน ถึง บาน
นางสาวปม ผาวัง 
กวาง 4 ม. ยาว
172 ม. 

- - - 410,000 - กอสรางถนน
คอนกรีต ยาว 

172 ม. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
9 บานโคกไพศาล 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

จากบานนางปลิง 
ผาวัง ถึง บานนาย
อนันต สิงหขันธ 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
10 บานปานเจริญ  

เพื่ออํานวย
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

จากสี่แยกถนน
ดานหลังวดัมุม 
ร.ร มัธยมศรีไพ
วัลย ถึงประตู
ดานหลังวดัทาง
ทิศตะวันออก 
กวาง 4 ม. ยาว 
174 ม. 

- - - 420,000 - กอสรางถนน
คอนกรีต 
ยาว 174 

ม. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บานปานเจริญ 

เพื่อระบายน้าํ
และแกไข
ปองกันน้าํทวม 

จากบานนาง
สําลี ศรีวรกุล 
ถึง บาน นาย

เดชศรี บุญสุนีย 

- - - - 400,000 รอยละใน
การ

ดําเนินการ
ในพื้นที ่

สามารถระบาย
น้ํา และแกไข
ปญหาน้าํทวม
ได 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 11 บานเนนิโพธิท์อง 

เพื่อระบายน้าํ
และแกไข
ปองกันน้าํทวม 

จากบานนาย
วินิจ นิยมเหลา 
ถึง ที่ดินนางหนู
พิศ สวัสดี 
กวาง0.50 ม. 
ลึก 0.65 ม. 
ยาว 121 ม. 

- - - 300,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา
ยาว 121 

ม. 

สามารถระบาย
น้ํา และแกไข
ปญหาน้าํทวม
ได 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
11 บานเนนิโพธิท์อง 

เพื่ออํานวย
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

จากที่ดินนายนิ
กุล คุณมี ถึง 
ที่ดินนายนิกุล 
คุณมี กวาง 4 
ม. ยาว 49 ม. 

- - - 110,000 - กอสรางถนน
คอนกรีต 

ยาว 49 ม. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 บานเนิน
โพธิ์ทอง 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนายวิเศษ 
หอมแพน ถึง ที่นา
นายวสิัย อินทรา 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 12 บานขุน
เจริญ 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนาง
บรรเทา สุราษฎร 
ถึง บานนางเพ็ญ
นภา เกตุวงศา กวาง 
0.50 ม. ลึก 0.65 
ม. ยาว 181 ม. 

- - - 450,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา 

ยาว 181 ม. 

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
12 บานขุนเจริญ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

หมูที่ 12 - - - - 410,000 กอสรางถนน
คอนกรีต ยาว 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 บานคํา
หมูน 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนาง
สมบูรณ วงศสมัคร 
ถึง บานนายแปลง
ประทาน กวาง 

0.50 ม. ลึก 0.65 
ม. ยาว 181 ม. 

- - - 400,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา 

ยาว 181 ม. 

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 บานคํา
หมูน 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา

ทวม 

จากสวนนาย
ธนวัฒน ตรีวงศ

วัฒนา ถึง บานนาย
สํารอง บุตรเพ็ง 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา

ทวมได 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค (หอปูตา)หมู
ที่ 15 บานทาเดื่อ  

เพื่อปรับปรุงหอปู
ตาใหมีขนาดใหญ
ข้ึน 
 

ปรับปรุงหอปูตา  
หมูที่ 15 

- - - 400,000 - ปรับปรุงหอปู
ตา จํานวน 1 

แหง 

ประชาชนไดมีหอปู
ตาสําหรับเปนศูนย
รวมจิตใจและ
ประกอบพิธีทาง
ศาสนา 

กองชาง 

30 โครงการขยายถนน ค.ส.ล.
หมูที่ 15 เสนหนาวัดทา
เดื่อ ถึง บานนายศิริ ฝาย
รีย 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

หมูที่ 15 - - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 16 บานคํา
เจริญ 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนายธุราวร
รณ คุณสมบัติ ถึง 
บานนายสายัณห มี
สุโข กวาง 0.50 ม.
ลึก 0.65 ม. ยาว 

181 ม. 

- - - 400,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา 

ยาว 181 ม. 

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 16 บานคํา
เจริญ 
 
 

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนายสุริยา 
คุณสมบัติ ถึง บาน
นางหนูพนิ สายคร 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17 บานขุนภูม ิ

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 

จากบานนายประวัติ
ชัย พัดเปยมา ถึง 
บานนายเรวัติ อินทิ
รา กวาง 0.50 ม. 
ลึก 0.65 ม. ยาว 
176 ม. 

- - - 400,000 - กอสรางราง
ระบายน้ํา 

ยาว 176 ม. 

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17 บานขุนภูม ิ

เพื่อระบายน้าํและ
แกไขปองกันน้ํา
ทวม 
 
 

จากบานนายครรชิต 
ธิสาร ถึง บานนาย
ทรงศิลป กาญบุตร 

- - - - 400,000 รอยละในการ
ดําเนินการใน

พื้นที ่

สามารถระบายน้ํา 
และแกไขปญหาน้ํา
ทวมได 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางอาคาร
โรงจอดรถขององคการ
บริหารสวนตาํบลเดื่อศรี
คันไชย 

เพื่อใชในการจอด
รถของ อบต. 

กอสรางโรงจอดรถ
จํานวน 1 แหง 

- - - 500,000 - กอสรางโรง
จอดรถ 
จํานวน 1 
แหง 

รถของทาง อบต.มี
สถานที่จอดรถ 

สํานักปลัด 

36 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 

เพื่อกอสรางอาคาร
อเนกประสงคเพื่อ
ใชทําเปนสํางาน
ของ อบต. 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ชั้น จํานวน 1 

หลัง 

- - - 2,000,000 - กอสราง
อาคาร 
จํานวน 1 
หลัง 

มีอาคาร
อเนกประสงคในใน
กิจการของ อบต. 

สํานักปลัด 

37 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาน
เจริญ หมูที่ 5 บานขุนภูม ิ

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ภายในบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
กวาง 4 ม. ยาว 

190 ม. 

- - - 500,000 - กอสรางถนน
คอนกรีต ยาว 
190 ม. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. 
(ถังไฟเบอรกลาส 4 ถัง)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปานเจริญ หมูที่ 5 บานขุน
ภูมิ 

เพื่อใหเด็กมีน้ําใช
ในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

กอสรางหอถังสูง 
หมูที่ 5 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปาน
เจริญ 

- - 500,000 500,000 - กอสรางหอถัง
ประปา 
จํานวน 1 ถัง 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีน้ําใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

39 โครงการปรับปรุงศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร หมูที่ 10 

เพื่อปรับปรุงศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยทีางการ

ปรับปรุงศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

- - - - 500,000 ปรับปรุงศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยฯี 

มีศูนยถายทอด
เทคโนโลยทีางการ
เกษตรใชในการ

กองชาง 
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บานปานเจริญ เกษตรใหมีสภาพ
พรอมใชงาน 

จํานวน 1 หลัง จํานวน 1 
หลัง 

ทํางาน 

 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร หมูที่ 1 
จากวัดรุงอรุณ ถึง นานาย
พิชิตชัย มะโนสิม 

เพื่อใหเกษตรกรใน
พื้นที่มีไฟฟาใช
สําหรับทํา
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 1 

- - - 400,000 - จํานวนไฟฟาที่
ไดรับการ
ขยายเขต....
เมตร 

ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

2 โครงการอุดหนุนสํานักงาน
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพัง
โคนเปนคาขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมูที่ 4 บานโนน
แพง 

เพื่อใหเกษตรกรใน
พื้นที่มีไฟฟาใช
สําหรับทํา
การเกษตร 

ถนนบานโนนแพง
ตาดโตนจากทาง
แยกเขาปาชา หมู 4 
ระยะทาง 960 
เมตร 

- - - 400,000 - จํานวนไฟฟาที่
ไดรับการ
ขยายเขต 
960เมตร 

ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร หมูที่ 5 
จากบานนายชชัวาล ธุระ
นนท ถึง บานนางวาน        
ใจวัน 

เพื่อใหเกษตรกรใน
พื้นที่มีไฟฟาใช
สําหรับทํา
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 5 

- - - 400,000 - จํานวนไฟฟาที่
ไดรับการ
ขยายเขต....
เมตร 

ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางสนามเด็ก
เลนบานโคกกอง 

เพื่อกอสรางสนาม
เด็กเลนประจํา
หมูบานทีไ่ด
มาตรฐาน 

หมูที่ 7 - - - 400,000 - รอยละ 60 
ของความพึง
พอใจของเด็ก
และผูปกครอง 

เด็กมีสนามเด็กเลน
ที่ไดมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตร หมูที่ 8 

เพื่อใหเกษตรกรใน
พื้นที่มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 8 

- - - 400,000 - จํานวนไฟฟาที่
ไดรับการ

ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
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จากที่นานายสุพนัธ เข็ม
แกว ถึง ที่นานายสมยั พล
สันต 

สําหรับทํา
การเกษตร 

ขยายเขต....
เมตร 

18 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอุดหนุนสํานักงาน
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพัง
โคนเปนคาขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมูที่ 14 บานสระ
พังทอง 

เพื่อใหเกษตรกรใน
พื้นที่มีไฟฟาใช
สําหรับทํา
การเกษตร 

จากที่นานาง
ประกาย เวยสาร ถึง
ที่นานายบัวกัน อัน
ไกรษร หมูที่ 14
ระยะทาง 1,080 
เมตร 

- - - 400,000 - จํานวนไฟฟาที่
ไดรับการ
ขยายเขต
1,080 เมตร 

ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 

7 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางรอบหมูบาน หมูที่ 15 

เพื่อติดตั้งไฟฟา
สองสวางสาธารณะ
ในจุดที่แสงสวางไม
เพียงพอ 

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางสาธารณะพาด
สายดบั พรอมโคม
ไฟสองสวางและ

อุปกรณติดตั้ง หมูที่ 
15 

- - - 400,000 - รอยละที่
ดําเนินการไม
นอยกวารอย
ละ 70 

มีไฟฟาแสงสวาง
เพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
ถนน 

กองชาง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําภายในหมูบานหมูที่ 
16 จากบานนางสุริยนัต  
นาชยัเวยีง ถึงวัดปาโคก
สําราญ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

หมูที่ 16 - - - 400,000 - จํานวนไฟฟาที่
ไดรับการ
ขยายเขต....
เมตร 

ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

กองชาง 
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แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมความรู
ดานประกาศ หลักเกณฑ
และระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของสําหรับผูบริหาร
ทองถ่ิน และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

เพื่อสงเสริมความรู
ดานกฎหมาย 
ระเบียบตางๆ
ใหกับคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

ผูบริหาร สมาชิก
สภา  
อบต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 20,000 - รอยละ 90 ผู
เขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

ผูบริหารและสมาชิก
สภาเขาใจระเบียบ
ของทองถ่ินเพิ่มมาก
ข้ึน 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรองคการบริหาร
สวนตาํบลเดื่อศรีคันไชย 

เพื่ออบรมพัฒนา
บุคลากรของ อบต.
ใหมีความชํานาญ
ในการปฏิบัติหนาที่
ตาง 

พนักงาน  
อบต.เดื่อศรีคันไชย 

- - - 20,000 - รอยละ 90 ผู
เขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

บุคลากรไดรับ
ความรูเพิ่มมากข้ึน 

สํานักปลัด 

3 โครงการสํารวจจัดเก็บ
ขอมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สราง 

เพื่อสํารวจที่ดิน
และสิ่งปลกูสรางใน
พื้นที่ตําบล 

จางสาํรวจขอมูล 
หมู 1-17 

- - - 200,000 200,000 จัดเก็บขอมูล
ไดครบถวน 

เก็บภาษีไดเพิ่มมาก
ข้ึน 

กองคลัง 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง 

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนเบื้องตน
กรณีเกิดปญหาภัย
แลง 

ต.เดื่อศรีคันไชย - - - 100,000 - รอยละ 75 
ปองกันและ
แกไขปญหา
ภัยแลงใน
พื้นที่ได 

ประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัย
แลงไดรับการ
ชวยเหลือ 

งานปองกันฯ 

2 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ
ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หลักสูตรทบทวน 

เพื่อฝกอบรมใหแก
จิตอาสาภัยพบิัติใน
พื้นที่ตําบลเดื่อฯ 

จิตอาสาตาํบลเดื่อฯ - - 250,000 250,000 250,000 จิตอาสาภัย
พิบัติไดรับการ
อบรม 

จิตอาสาภัยพบิัติ
ไดรับความรูจากการ
อบรม 

งานปองกันฯ 
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แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริการแพทย
ฉุกเฉิน 

เพื่อใหประชาชนที่
เจ็บปวยฉุกเฉิน
และประสบ
อุบัติเหตุทั้งภาวะ
ปกติและสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติ
ไดรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่
มีมาตรฐานโดยทั่ว
กัน 

-จัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินขององคการ
บริหารสวนตาํบล
เดื่อศรีคันไชย 
จํานวน 1 ชุด 
พรอมใหบริการ
ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง 

- - - 600,000 600,000 ประชาชนไม
นอยกวารอย
ละ 80 ไดรับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพื้นที่ 
ไดรับการบริการจาก
ชุดปฏิบตัิการฉุกเฉิน
องคการบริหารสวน
ตําบลเดื่อศรีคันไชย 
ไดตลอด 24 ชั่วโมง 
เมื่อเกิดการเจ็บปวย
ฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุ หรือ
ประสบสาธารณภัย
ตามมาตรฐานของ
ระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 

งานสาธารณสุข 

2 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

เพื่อจัดฝกอบรม
ใหกับอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน 

อาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ิน ตําบลเดื่อฯ 

- - - 100,000 100,000 รอยละ  
อาสาสมัคร
บริบาล
ทองถ่ินไดรับ
การอบรม 

อาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินไดรับความรู 

งานสาธารณสุข 
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แผนงานการพาณิชย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางระบบ
ประปาบานโพธิ์ตาก หมูที่ 
3 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

กอสรางระบบ
ประปา หมูที่ 3 

- - - 400,000 - จํานวนระบบ
ประปา
เพิ่มข้ึน/แหง 

ประชาชนมีน้าํใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตประปา 
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 
หมูที่ 6  

จํานวน 5 เสนทาง 

- - - 400,000 - จํานวนระบบ
ประปา
เพิ่มข้ึน/แหง 

ประชาชนมีน้าํใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขตประปา 
หมูที่ 7 จากวัดปาศรีสมพร 
ถึง บานนายชัยยัณฑ ยุบล
มาตร 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 
หมูที่ 7  

 

- - - 400,000 - จํานวนระบบ
ประปา
เพิ่มข้ึน/แหง 

ประชาชนมีน้าํใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางระบบหอ
ถังสูงประปา หมูที่ 12 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

กอสรางระบบหอถัง
สูงประปา หมูที่ 12 

- - - 400,000 - จํานวนระบบ
ประปา
เพิ่มข้ึน/แหง 

ประชาชนมีน้าํใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางหอถังสูง
ประปาบาดาลศูนยพฒันา
เด็กเล็กบานปานเจริญ หมู
ที่ 5 

เพื่อใหมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค
ทั่วถึงอยางและ
เพียงพอ 

กอสรางระบบหอถัง
สูงประปา หมูที่ 5 

- - - 500,000 - จํานวนระบบ
ประปา
เพิ่มข้ึน/แหง 

มีน้ําใชอุปโภคและ
บริโภคอยางทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบผิวดนิ
ขนาดใหญมาก 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

กอสรางระบบ
ประปา หมูที่ 14 

- - 600,000 - - จํานวนระบบ
ประปาเพิ่มข้ึน
1 แหง 

ประชาชนมีน้าํใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางหอถังสูง 
หมูที่ 8 บานโคกสําราญ 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

กอสรางหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม.(ถัง
ไฟเบอรกลาส 4 ถัง) 

- - 400,000 - - จํานวนระบบ
ประปาเพิ่มข้ึน 
1 แหง 

ประชาชนมีน้าํใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 

8 โครงการขยายเขตประปา
ผิวดิน หมูที่ 5 บานขุนภูมิ 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั่วถึงอยาง
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปาผิว
ดิน หมูที่ 5 บานขุน
ภูมิ 

- - - 60,000 - ขยายเขต
ประปา 
จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้าํใช
อุปโภคและบริโภค
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชาง 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
องคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า - - - 82,400 - งานปองกันฯ 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือใชบริการ
ประชาชนในการ
ติดตอราชการ 

จัดซื้อเกาอ้ีโพลีแถว 
เกาอ้ีพักคอย จํานวน 2 

ตัว 

- - - 8,000 - สํานักปลดั 

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน
งานครัว 

เพ่ือใชในการรักษา
ความสะอาดใน
สถานท่ีราชการ 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา 
จํานวน 5 เครื่อง 

- - - 54,500 - สํานักปลดั 

  แบบ ผ.03 
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แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

- - - 1,000,000 - งานสาธารณสุข 

2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อเครื่องดดูเสมหะ - - - 42,000 - งานสาธารณสุข 

3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อเครื่องผลติ
ออกซเิจน 

- - - 150,000 - งานสาธารณสุข 

4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อเตยีงเฟาวเลอร - - - 50,000 - งานสาธารณสุข 

5 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อถังออกซิเจน
พรอมอุปกรณ 

- - - 55,000 - งานสาธารณสุข 
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แผนงานการพาณิชย 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อปมสูบนํ้าดวย
ระบบไฟฟา(ซมัเมสิ) 

- - - 100,000 100,000 กองชาง 

2 แผนงานการพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อเครื่องตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าแบบตั้ง 

- - - 30000 - กองชาง 

3 แผนงานการพาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน เพ่ือใชในกิจการ
ของ อบต. 

จัดซื้อปมสูบนํ้าดวย
ระบบไฟฟา 

- - - 50,000 50,00 กองชาง 
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นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต. 
                        มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขขอความหรือโครงการใดอีกหรือไม ถาหากไมมีกระผมขอ
มติตอท่ีประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1  ดวยครับ 

มติท่ีประชุม   
-  เห็นชอบ  28  เสียง 

-  ไมเห็นชอบ   -  เสียง 

-  งดออกเสียง  1  เสียง 

 
                                 4.2 พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

                                 ประจําปงบประมาณ 2563 แผนงานการพาณิชย หมวดครุภัณฑ 
 
นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต. 
                                         เรียนเชิญทานปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  นอยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลเด่ือศรีคันไชย ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 กองชางมีคาใชจายท่ี
จําเปนจะตองโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมเนื่องจากตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอ จึงสมควรโอนเงินงบประมาณ
รายจาย อาศัยอํานาจ ตามขอ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ินจึงขอดําเนินการดังนี้  
                                  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ของกองชาง มีคาใชจายท่ี
จะตองโอนงบประมาณเพ่ิม เนื่องจาก จะดําเนินการจัดซ้ือปมสูบน้ําดวยระบบไฟฟา(ซัมเมิส) เพ่ิมอีกสามตัว จึง
ความจําเปนท่ีจะตองโอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณรายจายราย ละเอียดดังนี้ 

 กองชาง 
1. แผนงานการพาณิชย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน  

รายการคาจัดซ้ือปมสูบน้ําดวยระบบไฟฟา(ซัมเมิส) ตั้งไว จํานวน 75,000 บาท ยอดเงิน
คงเหลือ 16,200 บาท โอนเพ่ิม จํานวน 60,000  บาท เพ่ือจัดซ้ือปมสูบน้ําดวยระบบไฟฟา (ซัมเมิส)  

               2. แผนงานการพาณิชย หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว จํานวน 50,000 บาท ยอดเงินคงเหลือ 
50,000 บาท โอนลด จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือปมสูบน้ําดวยระบบไฟฟา (ซัมเมิส)  
               3. แผนงานการพาณิชย หมวดคาใชสอย ประเภทคาวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว จํานวน 
30,000 บาท ยอดเงินคงเหลือ 30,000 บาท โอนลด จาํนวน 20,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือปมสูบน้ําดวยระบบ
ไฟฟา (ซัมเมิส)  
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นายจันทร  คุณสมบัติ/ส.อบต.หมูท่ี 8 
                            เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องการโอนงบประมาณกระผม
เห็นดวย เพราะน้ําเปนเรื่องท่ีจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งโซนตะวันออกท่ียังไมไดโอนให อบต. ก็จะไดรับอานิสงฆ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมูท่ี 6 
                              เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมเห็นดวย เพราะประชาชนมี
ความเดือดรอนมาก บานทาแรสิ้นเดือนนี้น้ําก็คงจะหมด ขอเรียนใหผูบริหารทราบและหาแนวทางวิธีแกไขตอไป 
 

นายสุริยันต  สงาพันธ/ส.อบต.หมูท่ี 14 
                             เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนถามทานคณะผูบริหาร 
ประปา 4 หมูบาน  บานโพธิ์ตาก บานสระพังทอง บานโคกกอง บานทาแร วาชวงนี้ระบบประปาหมูบานเปนอะไร
ครับน้ําไหลนอย หรือไมไหลเลย การโอนงบประมาณเห็นดีดวยครับ เพราะมันเปนเรื่องจําเปน  ในกรณีน้ําไมไหลก็
ขอใหทางเจาหนาประชาสัมพันธแจงดวยครับ 

นายณัฐพล  เท่ียงทัศน/ส.อบต.หมูท่ี 16  
                              เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมเห็นดวยท่ีมีการโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครับ แตขออนุญาตแนะนําใหจัดซ้ือเพ่ิมเปน 5 เครื่อง เพ่ือจะไดเพียงพอตอการใชงาน 

นายวิกรานต  นวลสิงห/ส.อบต.หมูท่ี 2  
                              เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน การโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ
ผมไมมีความของใจ แตผมมีความของใจงบประมาณท่ีตั้งไวในขอบัญญัติในหมวดนี้ ตั้งไว 175,000 ทานชี้แจง วา
ขณะนี้เหลือเงิน 16,200 บาท แตมาดูเอกสารท่ีทานไดแจกมา ขอท่ี 1 รายการจัดซ้ือปมสูบน้ําดวยระบบไฟฟา
(ซัมเมิส) ต้ังไว จํานวน 75,000 บาท ยอดคงเหลือ 16,200 บาท แสดงวามีการใชไปแลว 58,800 บาท ทีนี้
ทานตองการขอเพ่ิมผมก็ไมไดวา ผมอยากทราบวา เงิน 75,000 บาท ซ้ือไดจํานวนก่ีเครื่อง ทําไมถึงเหลือเงิน 
16,200 บาท ขอทราบคําชี้แจงดวยครับ 

นายชะนะ  สิงหงาม/ส.อบต.หมูท่ี 17 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมเห็นดวยครับ แตขอใหซ้ือ
เครื่องท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดีครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีมีทานสมาชิกมีขอสงสัย
เก่ียวกับการต้ังงบประมาณ เก่ียวกับการจัดซ้ือซัมเมิส การตั้งงบประมาณก็จะมีการตั้งไวในหมวดท่ีรวมไวเปนกอน
ใหญ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ซ่ึงจะไมไดรวมคาแรง การบริหารจัดการน้ํา 4 หมูบาน โซนโพธิ์ตาก ก็อยากจะ
เรียนถามทานสมาชิกทุกทานวาทานไดเขาไลน กลุม ประปา และไฟฟาแลวหรือยัง ซ่ึงผมอยากใหทุกทานไดเขา
กลุมไลนนี้เพ่ือทานจะไดทราบเก่ียวกับการดําเนินงานเก่ียวกับประปาและไฟฟา ของ อบต.เดื่อฯ แจงใหเจาหนาท่ี 
ดึงทานสมาชิกเขากลุมไลนดวยนะครับ และเรื่องน้ําประปาท่ีไมไหลหรือไหลชาอาจจะมีปญหาเก่ียวกับทอสงน้ําท่ีมี
ระยะทางท่ีไกล การขยายตัวบานเรือนก็เพ่ิมข้ึน ถามีการเปดใชน้ําพรอมกัน อาจจะทําใหน้ําไหลชาก็ขอ
ประชาสัมพันธใหเปดน้ําใสถังไวในชวงกลางคืนดวย ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้คือตองก็สรางระบบประปา
เพ่ิมข้ึนอีกแหง ซ่ึงตอนนี้ก็ไดเสนอขอโครงการแกกรมสงเสริมไปแลว 
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นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมูท่ี 6 
                                  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน งบประมาณการขุดลอกหวย
สายเลิงตอนบนและบอสรางจั้น ท่ีสงของบประมาณเพ่ือจัดทําประปานานแลว ผมขอใหนายกสงโครงการนี้เขาไป
ดวยเพ่ือพ่ีนอง 4 หมูบาน บานโพธิ์ตาก บานสระพังทอง บานโคกกอง บานทาแร จะไดมีประปาใชอยางท่ัวถึง อีก
เรื่องนะครับมีทอประปาแตกนานแลวอยูขางโรงน้ําทาแร ถาซอมแลวก็ขอขอบคุณนะครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  นอยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จากท่ีทานวิกรานตได
สอบถามเก่ียวกับตัวเลข ตองขออภัยดวยท่ีจริงตองเปน 175,000 บาท พิมพเลขหนึ่งตกไปครับ ซ่ึงทางกองชางได
ดําเนินการจัดซ้ือไปแลวประมาณ จํานวน 7 ตัว เปนเงิน 158,800 คงเหลือเงิน 16,200 บาท โดยจะขออนุมัติ
จากสภาเพ่ือจัดซ้ือเพ่ิมอีกจํานวน 3 ตัว ครับ 
                            
นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต.                                     
                           มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองคประชุมปรากฏวา มีสมาชิกสภา จํานวน 25 คน ถือวาครบองคประชุม สมาชิก
ทานใดเห็นดวยกับการโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ เพ่ือจัดซ้ือปมสูบน้ําดวยระบบไฟฟา(ซัมเมิส)รายละเอียด
ตามท่ีทานปลัดไดชี้แจงไปแลว ขอมติดวยครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ         21        เสียง 
  ไมเห็นชอบ       2          เสยีง (นายนิ่ม ฝายรีย /นายสมทบ แสงพรมชาล)ี 
  งดออกเสียง      2          เสยีง (นายยุทธชัย ปูทา/นายนิรัญ ทองโคตร) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5                     เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

นายชะนะ  สิงหงาม/ส.อบต.หมูท่ี 17 
                             เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอการแกปญหา
น้ําประปาของหมูท่ี 5 หมูท่ี 12 และ หมูท่ี 17 เนื่องจากปนี้แลงมากทําใหมีปญหาเก่ียวกับแหลงน้ํา ผมขอเสนอให
ทําโครงการเชื่อมหนองน้ําท้ังสามเขาหากัน ผมคิดวาจะชวยแกปญหาไดครับ 

นายเสถียร  จันทรมาลา/ส.อบต.หมูท่ี 5 
                             เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากวันท่ี 1 – 15 
พฤษภาคม ทางอําเภอไดมีโครงการกระจายสินคาดานการเกษตรเพ่ือชวยเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 
ผมไดเขารวมโครงการนี้ดวย ผมก็ขอขอบคุณทุกหนวยงาน และทาง อบต.เดื่อศรีคันไชย ท่ีไดสนับสนุนสินคาทาง
การเกษตรในครั้งนี้ดวยครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมูท่ี 9 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมมีปญหาเก่ียวกับมิเตอรน้ํา 
ผมคิดวาน้ําประปา อบต.เดื่อศรีคันไชย มีราคาแพงมาก มีหลายหลังคาเรือนท่ีมีคาน้ําแพงมาก ผมอยากทราบวามี
การคิดคาน้ําประปาผิดหรือไม ขอใหทางเจาหนาท่ีตรวจสอบใหดวยครับ 
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นายสุริยันต  สงาพันธ/ส.อบต.หมูท่ี 14 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในชวงนี้เกิดภัยแลง และไดรับ
แจงจากผูใหญบานวามีฝายชํารุดหลายแหง ทาง อบต.มีงบประมาณในการซอมแซมใหหรือไมครับ  

นายวิกรานต  นวลสิงห/ส.อบต.หมูท่ี 2 
 

                             เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอแจงเรื่องไฟฟาสองสวางหมูท่ี 
2 ดับของแจงใหเจาหนาท่ีออกไปดําเนินการซอมใหดวยครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมูท่ี 6 
                              เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน งบประมาณรายจายป 2563 
ดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ 

นายนิ่ม  ฝายรีย/ส.อบต.หมูท่ี 15 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนถามไปทางทานคณะ
ผูบริหารในโครงการกอสรางตางๆ ทําไมผูรับเหมาถึงไมทําตามแบบท่ีกําหนด ขอใหทางเจาหนาท่ีตรวจสอบดวยนะ
ครับ 

นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กอนอ่ืนก็ขอแสดงความดีใจตอ
ทานเสถียร ดวยท่ีสามารถระบายสินคาทางการเกษตรได ถายังเหลือผมจะขออุดหนุนเพ่ิมเพ่ือจะไดนํามาแจกใหกับ
ทางเจาหนาท่ีและทานสมาชิกทุกทาน ในสวนของทานสมทบ ผมกําลังใหเจาหนาท่ีดําเนินการแกไขเก่ียวกับมิเตอร
น้ําอยูนะครับ ในกรณีท่ีมีการเสียคาน้ําแพงอาจตองหาสาเหตุกอนวาเปนท่ีมิเตอรน้ําหรือพฤติกรรมการใชน้ําท่ีมาก 
หรือทอน้ํามีการแตก ก็จะตรวจสอบใหชัดเจนกอน ในเรื่องการซอมฝายและไฟฟาดับผมจะแจงใหทางชางออก
สํารวจและเรงใหดําเนินการซอมแซมครับ และโครงการในปงบประมาณ 2563 ก็กําลังเรงดําเนินการ 

นายนิรัญ  ทองโคตร/ส.อบต.หมูท่ี 13  
                                  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอสอบถามเก่ียวกับถนนเสน
บานโนนแพง – ตาดโตน ปท่ีแลวเพ่ิงทํา 300 เมตร  เม่ือไหรจะดําเนินการตอใหแลวเสร็จ 

นายคัณชิต  ธิสาร/ส.อบต.หมูท่ี 17 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอสอบถามเก่ียวกับพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตยของ อบต.วาพอจะมีเหลือใหประชาชนไดยืมใชไหมครับ 

นายคําภา  กาญบุตร/ส.อบต.หมูท่ี 1 
                               เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ของบประมาณในการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรดวยครับ ประมาณ 800 เมตร                          

นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต.                                     
                            มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ 
ท่ีประชุม                   -ไมมี- 
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นายปญญา  วงศสงา  / ประธานสภา อบต.                                     
  สําหรับการประชุมครั้งนี้ก็ดําเนินมาเปนเวลาสมควรแลว  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอปด
การประชุมครับ  
 
 เลิกประชุมเวลา      15.00  น. 
       
 ส.ต.อ.      สุรศักดิ์   นอยบาท        จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   นอยบาท)                                                
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย             
                                                                                                                     
                                                                            ปญญา  วงศสงา     ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                          (นายปญญา  วงศสงา)                    
                                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย 
 
 
 
 
 
 
 
                              บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย  ทําหนาท่ีตรวจรายงานการ
ประสภาองคการบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)           ชะนะ  สิงหงาม    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชะนะ  สิงหงาม) 
                         ส.อบต. หมู  17 
 

(ลงชื่อ)       ชาญชัย  โพธิกมล        กรรมการ 
      (นายชาญชัย  โพธิกมล) 
                         ส.อบต. หมู  6 
 

(ลงชื่อ)      สุริยันต  สงาพันธ          กรรมการ 
    (นายสุริยันต  สงาพันธ) 
                                    ส.อบต. หมู  14 
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	มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติต่อที่ประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ด้วยครับ
	มติที่ประชุม
	-  เห็นชอบ  28  เสียง
	-  ไม่เห็นชอบ   -  เสียง
	-  งดออกเสียง  1  เสียง

