
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หมีน่จิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น

8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

10 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมยั ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมยั

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

 -  -  -  -  -  -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นายละมลู จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมลู

4 นางด า ภูมสิถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

5 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

6 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เอกชัย

7 นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562

วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม



วาระท่ีส าคัญ

ก่อนการประชุม ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 -  เชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ืองประธานแจ้งให้  เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ มีดังนี้

ท่ีประชุมทราบ 1.1) แจ้งให้ทีป่ระชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2562 

จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  1 

 - เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3 จ านวน 4 วัน คือวันที ่15,19,26 และ 30

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ผู้รับรอง  1. นางอนัญญา   ค าทวี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นายส าเรียง ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3

ประจ าปี 2562 ตามทีน่ายบุญล้อม  หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

เสนอให้มีการประชุมจ านวน 4 วัน คือวันที ่15,19,26 และ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม การก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2562

ตามมติทีป่ระชุมเห็นชอบตามที ่นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

เสนอให้มีการประชุมจ านวน 4 วัน คือวันที ่15,19,26 และ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวารท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่2

เร่ืองรับรองรายงาน ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่29 พฤษภาคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ

การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่2 เมื่อวันที ่29 พฤษภาคม 2562

ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่จกให้สมาชิก ตามระเบียบวาระที ่1 - 5 

จ านวน 5 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว

กรณีที ่ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ระชุม 

ได้มีมติให้การรับรองการประชุมทีผ่่านมาแล้ว
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ ประธาน  - มอบให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจง

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - ตามทีเ่ทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(พ.ศ.2561-2580) การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนทีไ่ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 แล้วนั้น เพ่ือให้

การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ

ดังกล่าว 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาสต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำคนและสังคมท่ีมีคุณภำพ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป -     -          1            100,000      3          220,000      3             220,000      3             220,000      10           760,000        

แผนงานการศกึษา -     -          1            2,524,000   23        4,740,400    23           4,740,400    23           4,740,400    70           16,745,200    

แผนงานเคหะและชุมชน -     -          -        -            4          2,745,000   4             2,745,000   4              2,745,000   12           8,235,000     

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -     -          -        -            5          200,000      5             200,000      5             200,000      15           600,000        

รวม -     -         2            2,624,000 35        7,905,400 35           7,905,400 35           7,905,400 107         26,340,200 

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน -     -          -        -            5          200,000      5             200,000      5             200,000      15           600,000        

แผนงานการศกึษา -     -          -        -            1          200,000      1             200,000      1              200,000      3             600,000        

แผนงานสาธารณสุข -     -          -        -            9          1,314,436     9             1,314,436     9             1,314,436     27           3,943,308     

แผนงานสังคมสงเคราะห์ -     -          -        -            8          340,000      8             340,000      8             340,000      24           1,020,000     

แผนงานเคหะและชุมชน -     -          -        -            5          6,900,000   5             6,900,000   5             6,900,000   15           20,700,000   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน -     -          -        -            1          300,000      1             300,000      1              300,000      3             900,000        

รวม -     -         -       -            29        9,254,436   29           9,254,436   29           9,254,436   87           27,763,308  

รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร

แผนงานการเกษตร -     -          -        -            11         16,152,000   11            16,152,000   11             16,152,000   33           48,456,000   

รวม -     -         -       -            11         16,152,000 11            16,152,000 11             16,152,000 33           48,456,000  

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 รวม 5 ปี



วาระท่ีส าคัญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโคงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

แบบ ผ.02

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเท่ียว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน -     -          -        -            1          100,000       1             100,000       1              100,000       3             300,000        

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -     -          -        -            1          1,000,000    1             1,000,000    1              1,000,000    3             3,000,000     

รวม -     -         -       -            2          1,100,000   2             1,100,000   2             1,100,000   6             3,300,000  

รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป -     -          -        -            2          -               2             -              2             -               6             -                

แผนงานสร้างความเข้มแงให้ชุมชน -     -          -        -            22        11,000,000    22           11,000,000   22           11,000,000    66           33,000,000    

รวม -     -         -       -            24        11,000,000 24           11,000,000 24            11,000,000 72           33,000,000 

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 รวม 5 ปี

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรับรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชำคมอำเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -     -         -       -          30      55,316,400    68        180,600,000    68        180,600,000   166     416,516,400    

แผนงานเคหะและชุมชน -     -         -       -          20      2,550,000     20        2,550,000        20        2,550,000      60       7,650,000      

รวม -     -        -      -          50     57,866,400  88        183,150,000   88        183,150,000 226     424,166,400  

รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

แผนงานการเกษตร -     -         -       -          1        300,000        16        5,610,000        16        5,610,000       33       11,520,000     

รวม -     -        -      -          1        300,000      16        5,610,000      16        5,610,000     33       11,520,000   

ปี พ.ศ.2565 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี มีประสิทธิภำพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน -     -         -       -          1        83,600          4          170,000            4          170,000          9         423,600         

แผนงานบริหารงานท่ัวไป -     -         -       -          3        255,000        4          555,000           4          555,000         11        1,365,000       

รวม -     -        -      -          4        338,600       8          725,000         8          725,000        20      1,788,600     

ยุทธศำสตร์

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 รวม 5 ปี



วาระท่ีส าคัญ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ าในหมู่บ้าน หมูที1่,21 1

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ าภายในหมู่บ้านทีดี่ข้ึน

 - เพ่ือระบายน้ าออกจากหมุ่บ้านและป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จ านวน

225 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 28 บ่อ และลงหินลูกรังผิวจราจร

ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. หรือมีปริมาณ

ลูกรังไม่น้อยกว่า 207.50 ลบ.ม.(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถ่ิน ท.2-01

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 600,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของพ้ืนทีม่ีการระบายน้ าได้ดีข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - สามารถป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านท่าแก หมู่ที ่2 2

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้น้ าในการท าการเกษตรอย่างเพียงพอและ

ทัว่ถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 1.วางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. สามแถว จ านวน 24 ท่อน

2.วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. สามแถว จ านวน 17 ท่อน

3.คลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80

ม. ยาว 17.00 ม.

4.งานคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ ากัดเซาะ 180.00 ตร.ม.

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้น้ าในการเกษตรอย่างเพียงพอและทัว่ถึง

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนได้ใช้น้ าในการเกษตรอย่างเพียงพอและทัว่ถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ขยายถนนบ้านป่ายาง-โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิต หมู่ที ่3 3

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนและนักเรียนมีเส้นทางการคมนาคมทีส่ะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทางข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม. จ านวน

61 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 6 บ่อและลงหินลูกรังผิวจราจร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60 ม.
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(แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน ท.2-01)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 80 ประชาชนหมู่ที ่3 และใกล้เคียงรวมถึงนักเรียนมีเส้นทาง

คมนาคมสะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนและนักเรียนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที ่4 4

(สายศาลปู่ตาคลองโลโพ-ทีพั่กสายตรวจต าบลลุ่มล าชี)

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 63.00 ม.

ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้าง

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท.ทถ 2-202)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 216,400.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชน หมู่ที ่4 และใกล้เคียงมีเส้นทางการคมนาคม

สะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 5

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล. สายที ่1 

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 55.00 ม. ลูกรัง

รองพ้ืนทางอัดแน่นหนาเฉล่ีย 0.20 ม.

 - ผิวจราจร สายที ่2

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 25.00 ม. 

 - ผิวจราจร สายที ่3

กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 20.00 ม. หรือมี

พ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. ตามแบบ

มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. ทถ-2-204 และ ทถ-2-202

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชน หมู่ที ่5 และใกล้เคียงมีเส้นทางการคมนาคม

สะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกข้ึน
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ที ่6 6

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 99.00 ม.

งานรองพ้ืนทางลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉล่ีย 0.20 ม. ไหล่ทางลูกรัง

ปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. (แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ 2-202)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมสะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก าจัดวัชพืชหนองคร้อ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 7

วัตถุประสงค์  - เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรและป้องกันปัญหาน้ าท่วม

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 1.ก าจัดวัชพืช หนาเฉล่ีย 0.50 ม. พ้ืนที ่9,800 ตร.ม.

2.ขนวัชพืชทิง้ ระยะทาง 1 กม. (ตามรายการเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี ก าหนด)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 70 ของพ้ืนทีส่ามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรเพ่ิมข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนได้ใช้น้ าจากหนองคร้อในการท าการเกษตร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง หมู่ 8 8

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล.ช่วงที ่1

 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 70.00 ม.

 ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม.

 - ผิวจราจร คสล. ช่วงที ่2 

กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 49.00 ม. ไหล่ทาง 

ลูกรังปรับเฉล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 451.50 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ 2-204)
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งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างคลองสูบน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแก้ง หมู่ 9 9

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้น้ าในการเกษตรได้เพียงพอและทัว่ถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - คลองส่งน้ า คสล. กว้าง 1.20 ม. หนา 0.10 ม. ลึกเฉล่ีย 

 1.00 ม. ยาว 85.00 ม. (ตามแบบรายการเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชีก าหนด)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้น้ าการเกษตรอย่างทัว่ถึง

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนได้ใช้น้ าในการเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ที ่10 10

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล.ช่วงที ่1

 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 93.00 ม.

 ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม.

 - ผิวจราจร คสล. ช่วงที ่2 

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 26.00 ม. ไหล่ทาง 

ลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ 2-204)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11 11

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน
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วาระท่ีส าคัญ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม.

 ยาว 170 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น

Thermo Plastic Paint (สีเหลือ) 17.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐาน

งานทางส าหรับ อปท. ทถ-7-201)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ที ่12 12

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 88.00 ม. 

ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้าง

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท.ทถ-2-202)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 13

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 113.00 ม. 

ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้าง

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท.ทถ-2-204)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ที ่14 14

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150.00 ม. 

ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้าง

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท.ทถ-2-204)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่15 15

วัตถุประสงค์  - เพ่ือป้อง กันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 3.00 ม. ลึก 0.50 ม.

หนา 0.10 ม. ยาว 108.00 ม. พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. 

ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม. หนา 0.12 ม. จ านวน 270 

ฝา(แบบมาตรฐานส าหรับ อปท.ทถ-5-301)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของพ้ืนทีร่ะบายน้ าได้ดีข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ที ่16 16

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล.ช่วงที ่1

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 30.00 ม.

 ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม.

 - ผิวจราจร คสล. ช่วงที ่2 

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 120.00 ม.ไหล่ทาง 

ลูกรังปรับเฉล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ 2-204)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท
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วาระท่ีส าคัญ

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธ์ิทอง หมู่ที ่17 17

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 88.00 ม.

ไห่ลทางลูกรังปรับเกล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. (แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ-2-202)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโรง หมู่ที ่18 18

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 88.00 ม.

ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. (แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ-2-202)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ที ่19 19

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจร คสล.ช่วงที ่1

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 59.00 ม.

 ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. พร้อมวางท่อ คสล.

ขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 32 ท่อน บ่อพักน้ าจ านวน 4 บ่อ
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 - ผิวจราจร ช่วงที ่2 

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 51.00 ม.ไหล่ทาง 

ลูกรังปรับเฉล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ 2-204)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที ่20 20

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม.

 ยาว 170.00 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น

Thermo Plastic Paint (สีเหลือ) 17.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐาน

งานทางส าหรับ อปท. ทถ-7-201)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ที ่22 21

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - ผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.04 ม.

 ยาว 212.00 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. งานตีเส้น

Thermo Plastic Paint (สีเหลือ) 17.00 ตร.ม.(แบบมาตรฐาน

งานทางส าหรับ อปท. ทถ-7-201)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000.00            บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 50 ของประชาชนในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีเส้นทาง

การคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง
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โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที ่4 22

วัตถุประสงค์  - เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน

ทราบได้อย่างทัว่ถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  - หอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กส าหรับติดต้ังล าโพง จ านวน

 1 แห่ง พร้อมเคร่ืองขยายเสียง (ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง

เสาติดต้ังหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมฯ)

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 83,600.00             บาท

ตัวช้ีวัด (KPI)  - ร้อยละ 80 ของประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับข่าวสาร

การประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน

ผลคาดหวังว่าจะได้รับ  - ประชาชนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทัง่ถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  - กองช่าง

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใด จะอธิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

/อนุมัติ ประธาน  - ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ชี้แจง ตามทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้มีการประชุมสภาเพ่ือจัดท าร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 โดยจะมีการประชุม ในเดือนสิงหาคม ของทุกปี 

ในการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติจะมีการพิจารณา 3 วาระ คือ วาระที ่1  

ข้ันรับหลักการ,วาระที ่2 ข้ันแปรญัตติ และวาระที ่3 ข้ันลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ซ่ึงจะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสภาฯ คณะผู้บริหารจะได้เสนอร่าง

เทศบัญญัติ เพ่ือให้สภาฯพิจารณาตามข้ันตอนของกฎหมาย

ประธาน  - ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรี

 - มอบให้รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ตามทีเ่ทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน

ในแต่ละหมู่บ้าน ซ่ึงการด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) หลังจากนั้นได้น าข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ดังกล่าว

จัดท าเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพ่ือเสนอให้สภาฯได้พิจารณาร่วมกัน

เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและ

 -13-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้

ส่วนท่ี  1

ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีสถานะการเงินดังนี้  

     1.1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 46,698,992.74 บาท

     1.1.2  เงินสะสม จ านวน 18,842,595.01 บาท

      1.1.3  เงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 13,453,037.05 บาท

     1.1.4  รายการทีไ่ด้กันเงินไว้ แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จ านวน 1 โครงการ รวม 104,000.00 บาท

     1.1.5  รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน 9 โครงการ รวม 406,385.00 บาท

1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน                                               -  บาท

2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1)  รายรับจริง จ านวน 61,082,391.26      บาท

หมวดภาษีอากร จ านวน 234,723.45 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                   103,190.50จ านวน 70,469.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 108,587.64 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์                                            -จ านวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 8,510.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,431,158.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 40,228,941.69 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         จ านวน 10,506,701.00 บาท

(3)  รายจ่ายจริง  จ านวน 46,142,982.83 บาท

งบกลาง จ านวน 19,554,725.00 บาท

งบบุคลากร จ านวน 15,644,192.21 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 7,270,676.67 บาท

งบลงทุน จ านวน 631,288.95 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,042,100.00 บาท

 -14-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   10,522,140.00 บาท

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน 289,210.00 บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม            จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้            จ านวน 0.00 บาท

ส่วนท่ี 2 

หลักการและเหตุผล

ด้านบริหารท่ัวไป

   -  แผนงานบริหารงานทัว่ไป ยอดรวม 13,384,129.00 บาท

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 440,000.00 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

  - แผนงานการศึกษา ยอดรวม 13,881,600.00 บาท

  - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,959,760.00 บาท

  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,882,100.00 บาท

  - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 4,984,480.00 บาท

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    ยอดรวม 90,000.00 บาท

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      ยอดรวม 350,000.00 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 6,600,000.00 บาท

 - แผนงานการเกษตร ยอดรวม 20,000.00 บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

  -  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 24,107,931.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน     ยอดรวม 67,700,000.00 บาท

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อาศัยอ านาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ

ข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ข้อ 1.) เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2.) เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน

67,700,000 บาท
ข้อ 4.) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 67,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
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ด้านบริหารท่ัวไป

   -  แผนงานบริหารงานทัว่ไป ยอดรวม 13,384,129.00 บาท

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 440,000.00 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

  - แผนงานการศึกษา ยอดรวม 13,881,600.00 บาท

  - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,959,760.00 บาท

  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,882,100.00 บาท

  - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 4,984,480.00 บาท

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    ยอดรวม 90,000.00 บาท

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      ยอดรวม 350,000.00 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 6,600,000.00 บาท

 - แผนงานการเกษตร ยอดรวม 20,000.00 บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

  -  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 24,107,931.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน     ยอดรวม 67,700,000.00 บาท
ข้อ 5.) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้

- ยอดรวม 0 บาท
ข้อ 6.) ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
ข้อ 7.) ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 11,300                บาท

 - ภาษีป้าย จ านวน 8,300                   บาท

 - อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 3,000                   บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 รวม 28,000                บาท

 - ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้                             จ านวน 3,000                   บาท

จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                                      จ านวน 2,000                   บาท

 - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง จ านวน 100                     บาท

การแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

67,700,000.00               
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 - ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นป้าย จ านวน 700                     บาท

ประกาศ แผ่นปลิว  

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับจดทะเบียนพาณิชย์                               จ านวน 1,500                   บาท

 - ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ                                             จ านวน 1,400                   บาท

 - ค่าปรับการผิดสัญญา                                                         จ านวน 10,000                 บาท

 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ จ านวน 8,000                   บาท

กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 - ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่ จ านวน 100                     บาท

หรือทางสาธารณะ 

 - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                         จ านวน 1,000                   บาท

 - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดย จ านวน 200                     บาท

ใช้เคร่ืองขยายเสียง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,100               บาท

 - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 1,000                   บาท

 - ดอกเบ้ีย จ านวน 200,000                บาท

 - รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 100                     บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,200                  บาท

 - ค่าจ าหน่ายเศษของ จ านวน 1,000                   บาท

 - เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ จ านวน 100                     บาท

 - ค่าขายแบบแปลน จ านวน 100                     บาท

 - รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 2,000                   บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000                  บาท

 - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000                   บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,988,900           บาท

 - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน             จ านวน 430,000                บาท

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ                           จ านวน 10,300,000            บาท

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                 จ านวน 4,000,000             บาท

 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 จ านวน 130,000                บาท

 - ภาษีสรรพสามิต                                                  จ านวน 8,500,000             บาท

 - ภาษีค่าภาคหลวงแร่                                           จ านวน 64,450                 บาท

 - ค่าภาคหลวงปิโตเลียม                                      จ านวน 64,450                 บาท

 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธ์ินิติกรรม จ านวน 1,500,000             บาท

ตามประมวลกฏหมายทีดิ่น
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รวมรายได้หมวดภาษีอากรและภาษีจัดสรร               จ านวน 25,233,500           บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 42,466,500           บาท

 - เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตาม                                          จ านวน 42,466,500            บาท

อ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
รวมท้ังส้ิน 67,700,000           บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 67,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารทัว่ไป รวม 10,576,209            บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,807,920             บาท

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษา              รวม 80,000                 บาท

ความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม 360,000                บาท

และระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา              รวม 1,457,620             บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         รวม 12,423,980            บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข            รวม 967,760                บาท

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ     รวม 992,000                บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์        รวม 1,682,100             บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์         รวม 200,000                บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน       รวม 3,704,480             บาท

งานไฟฟฟ้าถนน รวม 1,280,000             บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมประมาณการรายรับ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน รวม 90,000                 บาท

ความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000                บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 190,000                บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 6,600,000             บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000                 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 24,107,931            บาท

รวมท้ังส้ิน 67,700,000           บาท

ร่างเทศบัญญัติทีค่ณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามเอกสารทีแ่จกให้

สมาชิก นั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพ่ือทีจ่ะรับหลักการแห่งร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จึงขอให้ทีป่ระชุมได้พิจารณา

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอขอเล่ือนการประชุม ระเบียบวาระที ่4 ข้อ 4.1 เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.1 เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่1 

ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  ไปเป็นวันที ่19 สิงหาคม 2562

ผู้รับรอง 1. นายตุ่น ทุม่พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2. นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

เขต 2 ขอเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระที ่4 ข้อ 4.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ข้อ 4.1.1 เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่1 

ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ไปเป็นวันที ่19 สิงหาคม 2562

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

งบประมาณรายจ่าย
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ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

เร่ืองอ่ืน ๆ นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถาม เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากเดือนนี้จะใกล้

ส้ินสุดปีงบประมาณ การด าเนินงานของหมู่บ้านละ 300,000 บาท เพราะมีบางหมู่บ้านทีไ่ด้

ด าเนินการแล้วและยังเหลือหลายอีกหมู่บ้านทียั่งไม่ได้ด าเนินการ อยากสอบถามว่า จะด าเนินการ

ได้เมื่อไหร่ ส่วนโครงการลงหินลูกรังเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร เขตละ 300,000 บาท 

เพราะได้ท าหนังสือเข้ามาหลายคร้ังแล้วก็ยังไม่มีการด าเนินการ เกรงว่าจะตกเป็นเงินสะสม

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - โครงการต่างๆในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอนนี้ได้ 

ผู้รับเหมาเกือบทุกโครงการแล้ว ผู้รับเหมาก็ได้ด าเนินการแล้วเป็นบางส่วน และยังเหลืออีก

โครงการหนึ่ง คือโครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน ต้ังไว้จ านวน 

300,000 บาท ถึงตอนนี้ยังหาผู้รับเหมาไม่ได้ เพราะไม่มีผู้รับเหมาทีจ่ะรับงานเนื่องจากต้ังงบ

ประมาณไว้น้อยเกรงว่าถ้าท าไปเด๋ียวจะขาดทุนเร่ืองโครงการลงหินถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตร 

เขตละ 300,000 บาท ก็มีความจ าเป็นหลายอย่างทีจ่ะโอนงบประมาณออกมาใช้ในงานทีจ่ าเป็น 

เร่งด่วนก่อน เช่น กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ากิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที ่และโอนมาสบทบค่าไฟฟ้า

สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนมากทียั่งค้างจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ 

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามทางฝ่ายบริหาร เร่ือง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหลังน้ าลด ทีใ่ห้ทางผู้น า/

ผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือเข้ามาของบประมาณลงหินลูกรังหลังน้ าลด ณ ปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ

จนจะส้ินปีงบประมาณ ซ่ึงท่านบอกว่างบประมาณทีต้ั่งไว้ได้ถ่ายโอนงบประมาณมาช่วยค่ากระแส

ไฟฟ้าสถานีสูบน้ า เพราะเป็นเร่ืองส าคัญเร่งด่วน อยากให้ท่านเร่งเห็นความส าคัญของพ่ีน้อง

ประชาชนด้วย

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ในช่วงทีห่าเสียง สส. ซ่ึง สส. ได้น ารถมาเกรดมาปรับถนนลงหินลูกรัง ก็เลยชะลอไว้ก่อน

ก็เลยโอนงบประมาณมาสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ า ถ้าไม่มีน้ า ประชาชนก็เดือนร้อน

เช่นเดียวกัน ฉะนั้น เร่ืองน้ าก็ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชน

นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารทีไ่ด้ประสานเคร่ืองสูบน้ าจาก อบจ. มาช่วยเหลือในการสูบน้ า

ผลิตน้ าประปาให้กับบ้านป่ายางและบ้านหนองส้มโรง แล้วก็ขอสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้ใน

การสูบน้ าต่ออีกหลายวัน เด๋ียวจะให้ผู้ใหญ่บ้านท าหนังสือเข้ามาอีกคร้ัง
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ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - การทีจ่ะท าหนังสือเข้ามาขอน้ ามันเชื้อเพลิง หมู่บ้านเดียวกันแนบประชาคมหมู่บ้านมาด้วย

และให้สมาชิกเซ็นรับทราบเป็นพยานด้วย เพ่ือทีจ่ะใช้เป็นหลักฐานในการแนบเบิกค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิงและจะได้รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนจริงๆ

 - ส่วนไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม ทางเทศบาลเราได้ท าหนังสือถึงไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะส่งให้ช่างออกมาส ารวจและประมาณการไม่รู้ว่าจะออกมาวันไหน ถ้าช่าง

ออกมาส ารวจเด๋ียวจะแจ้งท่านสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า

 - ส่วนงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน ต้ังจ่ายไว้

จ านวน 300,000 บาท ถ้าไม่ด าเนินการก็จะขอโอนงบประมาณมาสมทบในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานี

สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าในเขตต าบลลุ่มล าชี ซ่ึงเป็นอ านาจของสภาฯในการพิจารณา

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมว่าที ่ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก

(ชาติชาย    ใครกระโทก)
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน  โสวิชัย)

ประยูร  พันธ์ุกุ่ม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตุ่น  ทุมพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส กรรมการตรวจรายงานการประชุม
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ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หมื่นจิตร กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญล้อม  หมื่นจิตร)


