บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563
วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชือ่ ผู้เข้าประชุม
ลาดั บที่
ชือ่ - สกุล
1
นายยุทธศักดิ์
ศรีษะเทียน
2 นายหงษ์
ถนอมสัตย์
3 ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
4 นายวิฑูรย์
เมวงษา
5 นายบุญล้อม
หมืน่ จิตร
6
นางอนัญญา
คาทวี
7 นายตุ่น
ทุมพันธ์
8
นางสิรจิ รรยา
พร้อมสันเทียะ
9
นางสายฝน
โสวิชัย
10 นายสาเรียง
ดุงสูงเนิน
11 นายประยูร
พันธุ์กุ่ม
12 นายสมัย
ป้อจัตุรสั
รายชือ่ ผู้ไม่เข้าประชุม
ลาดั บที่
ชือ่ - สกุล
รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ลาดั บที่
ชือ่ - สกุล
1
นายอุดร
มาสิงห์
2 นายโซเวียต
หวะสุวรรณ
3 นางดา
ภูมิสถาน
4 นายคาดี
แสงบัลลังค์
5 นายเอกชัย
แสงแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชือ่
ยุทธศักดิ์
หงษ์
ชาติชาย
วิฑูรย์
บุญล้อม
อนัญญา
ตุ่น
สายโยน
สายฝน
สาเรียง
ประยูร
สมัย

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
-

ลายมือชือ่
-

หมายเหตุ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชือ่
อุดร
โซเวียต
ดา
คาดี
เอกชัย

หมายเหตุ
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ก่อนการประชุม

สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจก
ให้สมาชิก ตามระเบียบวาระที่ 1-5 จานวน 9 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว กรณีที่พิมพ์ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
และให้ถือว่าที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

3.1) เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เทศบาลตาบลลุ่มลาชี ประจาปี พ.ศ.2562
ประธาน - เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตามประกาศเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ประจาปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามความใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้เปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน บัดนี้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ประจาปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ต่อนายกเทศมนตรีตาบล
ลุ่มลาชี ดังนั้น เทศบาตาบลลุ่มลาชี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลุ่มลาชีให้ประชาชนทราบ จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป
1.1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
1.2) รายงานผลการดาเนินงานระยะ 1 ปี ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ปรากฎอยูใ่ น
ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาสีป่ ี

จานวนโครงการ
บรรจุในเทศ
นาไป
บัญญัติ

ปฏิบัตจิ ริง ของโครงการที่

พ.ศ.2562

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่ มคี ณ
ุ ภาพ
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถด้านการเกษตร
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ ยว
5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคณ
ุ ค่า
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
มีประสิทธิภาพ
รวม

คิดเป็นร้อยละ
ปรากฎในแผนฯ

52

19

11

36.54

71

16

15

22.54

42

4

3

9.52

7

0

0

0

9

0

0

0

64

18

18

28.13

15

4

3

26.67

31

10

7

33.33

291

71

57

24.40
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ที่

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

การจัดหาอาหารเสริม(นม) สาหรับ
นร.ระดับก่อนวัยเรียนและระดับ
1.)
ประถมศึกษาแก่โรงเรียนสังกัด
สพฐ.
2.) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
การจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี
3.) เจ้าพ่อพญาแลงานบุญลอมข้าวใหญ่
ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4.)
เด็กปฐมวัย
จัดงานสัปดาห์วิชาการ ศพด.
5.)
ของเทศบาล
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเสริม
6.)
พัฒนาการเด็ก
การส่งเสริมทักษะการเรียนการสอน
7.) การกีฬา(แข่งขันกีฬายุวชนลุ่มลาชี
เกมส์)
การอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
8.)
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
9.)
ตาบลลุ่มลาชี
10.) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน
11.) การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
การจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี
12.) เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด
จังหวัดชัยภูมิ
การจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
13.)
ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
14.)
(รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ)
15.) การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
16.) การส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา
การสืบสานประเพณีหล่อเทียนและ
17.)
ถวายเทียนพรรษา
18.) การอนุรักษ์วัฒนธรรมนุ่งซิ่นใส่ผ้าไทย
ทุกวันพระและวันศุกร์

งบประมาณ
ที่ตงั้ ไว้

งบประมาณ
โอน

งบประมาณ

เพิม่ /ลด

ที่เบิกจ่ายไป

√

-

-

1,843,241

-

1,720,087.20

√

-

-

15,484,210

84,000

1,647,680.00

√

-

-

65,000

√

-

-

√

-

-

√

-

-

150,240

-

130,300.00

√

-

-

100,000

-

100,000.00

√

-

-

√

-

-

100,000

√

-

-

20,000 -

-

-

√

30,000 - 30,000

-

-

√

25,000 - 25,000

-

-

-

√

40,000 - 40,000

-

-

-

30,000 - 30,000

-

-

-

-

-

√
√
√
√

-

-

√

-

64,000.00

20,000 -

2,000

18,000.00

10,000 -

2,782

7,218.00

2,524,000 - 59,000

2,462,100.00

167,000
- 25,000

239,930.00

12,600

5,000 10,000 -

5,000
10,000

5,000 -

5,000

5,000 -

5,000

7,400.00
-

-
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน

ที่

โครงการ

ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง

งบประมาณ
ไม่ได้

เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

การซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตาบลลุ่มลาชี
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2.)
ช่วงเทศกาลปีใหม่
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3.)
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
4.)
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.) การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองให้
6.) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
7.)
ทาหมัน คุมกาเนิดสนัขและแมว
การตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มน้าบริโภค
8.)
ปลอดภัย
การอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตาม
9.) แนวทางโครงการพระราชดาริ ด้าน
สาธารสุข
กิจกรรมเด็กและเยาวชนเข้าค่ายร่วมใจ
10.) กันทาดี เพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์เด็กและ
เยาวชน
11.) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน
การอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
12.)
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
การจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลและ
13.)
ผู้บริหารระบบประปาหมู่บ้าน
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
14.)
"เทศบาลตาบลลุ่มลาชีเกมส์"
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผน
15
ชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16.)
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั ฯลฯ
1.)

งบประมาณ

โอน

งบประมาณ

ที่ตงั้ ไว้

เพิม่ /ลด

ที่เบิกจ่ายไป

√

-

-

20,000

√

-

-

√

-

√
√

-

20,000.00

20,000 -

3,850

16,150.00

-

20,000 -

5,450

14,550.00

-

-

100,000

-

-

150,000
- 100,000
20,000

√

-

-

10,000

√

-

-

√

-

√

149,700.00
20,000.00

-

10,000.00

58,370 -

7,000

47,940.00

-

20,000

7,000

26,964.00

-

-

440,000

-

440,000.00

√

-

-

30,000

-

30,000.00

√

-

-

50,000 -

9,500

40,500.00

√

-

-

30,000

-

29,700.00

√

-

-

25,000 -

6,305

18,695.00

√

-

-

160,000

-

145,166.00

√

-

-

30,000 - 22,385

7,615.00

√

-

-

200,000 - 200,000

-
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
ผลการดาเนินงาน

ที่

โครงการ

ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง

งบประมาณ
ไม่ได้

เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

1.)

2.)

3.)
4.)

อุดหนุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ
(สาขาเมืองชัยภูม)ิ การขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าภายในหมูบ่ ้านและพื้นที่ การ
เกษตร หมู่ 19 บ้านร่มเกล้า
อุดหนุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ
(สาขาบ้านเขว้า) การขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ 3 บ้านป่ายาง
อุดหนุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ
(สาขาจัตุรัส) การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ 6 บ้านไร่
การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ

โอน

งบประมาณ

ทีต่ งั้ ไว้

เพิม่ /ลด

ทีเ่ บิกจ่ายไป

√

-

-

300,000

-

294,756.75

√

-

-

300,000

-

299,212.80

√

-

-

100,000

-

99,036.61

-

-

√

10,000 - 10,000

-

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

- ไม่มีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์ที่ 5

การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

- ไม่มีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน
ผลการดาเนินงาน

ที่

โครงการ

ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง

งบประมาณ
ไม่ได้

เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมูบ่ ้าน
โนนโพธิแ์ ละโนนโพธิท์ อง หมู่ 1,หมู่ 21
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
2.)
หมูบ่ ้านคลองโลโพ หมู่ 16
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
3.)
หมูบ่ ้านท่าแก้ง หมู่ 9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
4.)
หมูบ่ ้านน้อยพัฒนา หมู่ 15
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
5.)
หมูบ่ ้านป่าสะแกราษฎร์ หมู่ 12
1.)

งบประมาณ

โอน

งบประมาณ

ที่ตงั้ ไว้

เพิม่ /ลด

ที่เบิกจ่ายไป

√

-

-

600,000

-

600,000.00

√

-

-

300,000

-

294,500.00

√

-

-

176,000

-

169,500.00

√

-

-

300,000

-

290,000.00

√

-

-

300,000

-

290,000.00
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ผลการดาเนินงาน
ที่

โครงการ

ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง

งบประมาณ
ไม่ได้

เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ 13
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
7.)
หมู่บ้านราษาร์ยางชุม หมู่ 20
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
8.)
หมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ 5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
9.)
หมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ 10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
10.)
หมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ 17
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
11.)
หมู่บ้านหนองส้มโรง หมู่ 18
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
12.)
หมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
13.)
หมู่บ้านหางเรียง หมู่ 8
ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน
14.)
ท่าแกทอง หมู่ 22
ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน
15.)
โนนน้อย หมู่ 4
ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน
16.)
ปากคันฉู หมู่ 14
ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน
17.)
ป่าไม้แดง หมู่ 7
ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน
18.)
ไร่ หมู่ 6
6.)

ยุทธศาสตร์ที่ 7

งบประมาณ

โอน

งบประมาณ

ที่ตงั้ ไว้

เพิม่ /ลด

ที่เบิกจ่ายไป

√

-

-

300,000

-

293,000.00

√

-

-

300,000

-

293,000.00

√

-

-

200,000

-

200,000.00

√

-

-

300,000

-

299,900.00

√

-

-

300,000

-

299,900.00

√

-

-

300,000

-

290,000.00

√

-

-

300,000

-

299,800.00

√

-

-

300,000

-

300,000.00

√

-

-

300,000

-

299,500.00

√

-

-

300,000

-

297,000.00

√

-

-

300,000

-

300,000.00

√

-

-

300,000

-

300,000.00

√

-

-

200,000

-

200,000.00

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน

ที่

โครงการ

ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง

งบประมาณ
ไม่ได้

เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

1.)
2.)
3.)
4.)

การรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ การทิ้ ง การคัดแยกขยะและการ
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี
การสารวจจานวนสัตว์และขึน้ ทะเบียน
สัตว์
"ในน้ามีปลาชาวประชามีสุข"
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
การอนุรักษ์สัตว์น้าบึงโลโพ

งบประมาณ

โอน

งบประมาณ

ทีต่ งั้ ไว้

เพิม่ /ลด

ทีเ่ บิกจ่ายไป

√

-

-

52,000
30,000 - 32,000

√

-

-

11,400

-

9,204.00

√

-

-

-

60,000

47,150.00

-

-

√

20,000 - 20,000

50,000.00

-
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 8

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน

ที่

โครงการ

ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง

งบประมาณ
ไม่ได้

เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

การฝึกอบรมเพิ่มการพัฒนาองค์ความรู้
1.) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลลุ่มลาชี
2.) การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
3.) ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
4.) ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา
5.)
สาธารณภัยประจาตาบลลุ่มลาชี
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเทศบาล
6.)
ตาบลลุ่มลาชี (ระยะที่ 1)
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเทศบาล
7.)
ตาบลลุ่มลาชี (ระยะที่ 2)
ปรับปรุงห้องน้าสานักงานและภายนอก
8.)
อาคารสานักงาน
9.) ค่ารังวัดที่ดิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
10.) ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลย
เดชฯ

งบประมาณ

โอน

งบประมาณ

ที่ตงั้ ไว้

เพิม่ /ลด

ที่เบิกจ่ายไป

√

-

-

100,000

-

√

-

-

5,000

61,000

√

-

-

20,000

√

-

-

40,000

√

-

-

-

√

-

-

54,000

-

54,000.00

√

-

-

54,000

-

54,000.00

-

-

300,000 - 300,000

-

-

-

√
√

30,000 - 30,000

-

-

-

√

30,000 - 30,000

-

- 41,700
82,696.50

100,000.00
3,600.00
39,300.00

40,000.00
75,203.00

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ
ข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมา
ภิบาลและปรับระบบการทางานใหม้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนอง
ความต้องการประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว
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สาระ/ มติที่สาคัญ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตาบลลุ่มลาชี จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูล

แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบ e-plan
และได้นาข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
การวางแผน
ยุทธศาสตร์

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่ มคี ณ
ุ ภาพ
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็ นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่ งยืน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถด้านการเกษตร
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ ยว
5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังานอย่างมีคณ
ุ ค่า
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเป็ นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาซียน
7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจั ดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่ งยืน
8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจั ดการบ้านเมืองที่ ดี
มีประสิทธิภาพ
รวม

2561
2562
2563
2564
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
41

52

52

52

75

71

71

73

45

42

54

49

7
7

7
9

7
8

7
8

71

64

68

66

12

15

13

13

24

31

25

25

282

291

298

293

เทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดทาเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน
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เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
การจัดทางบประมาณ
- ผู้บริหารเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 71 โครงการ งบประมมาณ 14,645,461 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถด้านการเกษตร
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังานอย่างมีคุณค่า
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาซียน
7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีประสิทธิภาพ
รวม

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

19

6,631,691.00

16

1,233,370.00

4

710,000.00

0
0

-

18

5,376,000.00

4

61,400.00

10

633,000.00

71

14,645,461.00

การดาเนินการ
- ผู้บริหารเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 71 โครงการ งบประมาณ 14,645,461 บาท และได้
ดาเนินการจัดทาโครงการที่ดาเนินการจริง จานวน 57 โครงการ
งบประมาณ 13,958,358.36 บาท รอบเดือนธันวาคม 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) โครงการที่มีการดาเนินการดังนี้
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งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่ มคี ณ
ุ ภาพ
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถด้านการเกษตร
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ ยว
5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังานอย่างมีคณ
ุ ค่า
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาซียน
7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
มีประสิทธิภาพ
รวม

11

6,481,691.00

6,460,715.20

15

1,033,370.00

1,016,980.00

3

700,000.00

693,000.00

0
0

-

-

18

5,376,000.00

5,315,200.00

3

41,400.00

106,354.00

7

273,000.00

366,103.00

57

13,905,461.00

13,958,352.20

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.) ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
1.1) กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
(1.) ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี ได้ 5 คะแนน
โดยมีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน
1.2) ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
(1.) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและ
ประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการได้ 94 คะแนน
(2.) ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ได้ 4 คะแนน
1.3) ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี
(1.) แบบที่ 3/1 : แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้
● โครงการที่บรรจุในแผน จานวน 291 โครงการ
● โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ จานวน 71 โครงการ
● คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562)

-12วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
(2.) ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดาเนินโครงการ -ไม่ได้คะแนน(3.) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน ปี2562
● โครงการที่บรรจุในแผน จานวน 291 โครงการ
● สามารถดาเนินการได้ จานวน 57 โครงการ
● คิดเป็นร้อยละ 19.59 ของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562)
2.) ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
2.1) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
(1.) ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
ได้ 5 คะแนน เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดาเนินโครงการ
3.) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจาก
หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจาก
งบประมาณที่จัดสรรจากภาครัฐไม่เพียงพอ ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
มีรายได้น้อย เนื่องจากปัจจัยด้านผู้ประกอบการมีน้อย การลงทุนในตาบลมีน้อย
3.2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่
จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
อากาศบริสุทธิ์ไม่มีลมพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพ
ไปหางานในเมืองหลวงและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรเพียง
อย่างเดียวทาให้ขาดรายได้ ข้าวของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน
ปัญหา
(1.) ช่วงฤดูแล้งน้าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
(2.) เทศบาลมีที่กักเก็บน้าไม่เพียงพอ
(3.) เกษตรกรมีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่น
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การใช้สารเคมีมากจนเกินไป ทาให้ผักที่เกิดตามท้องไร่ท้องนาเริ่มหาบริโภคยาก
อุปสรรค
(1.) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้า
(2.) เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้าได้
(3.) เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้สารเคมี และการใช้สารชีวภาพในการ
ทดแทนอย่างถูกต้องและให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี
4.) ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1.) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 24.40 ไม่ถึง
ร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562)
2.) เทศบาลสามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
ได้ร้อยละ 19.59 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562)
อุปสรรค
1.) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะดาเนินการอยู่เป็นจานวนมาก
2.) เทศบาลมีงบประมาณที่จากัด
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไม่ควรมีจานวนโครงการที่มากเกินความจาเป็น เพราะไม่
สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด เมื่อไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดในการจัดทาแผนที่มี
แผนงาน/โครงการจานวนมาก จึงเป็นข้อบ่งชี้ในประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ว่าเทศบาลได้บรรจุเป้าหมายในการทาแผนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน ตามแบบ ผ.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.) โครงการ
วัตถุประสงค์

พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ด้านจิตใจให้มีสานึกดีต่อสังคมและครอบครัว ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีจิตสานึกในบทบาทหน้าที่ของตัวเองและ
ครอบครัว

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวในเขตพื้นที่ตาบลให้มี
การพัฒนาในทิศทางที่ดีมุ่งสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด

พ.ศ.2563

จานวน 42,000 บาท

พ.ศ.2564

จานวน 42,000 บาท

ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 60 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มสตรีมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและแนวคิด
ในการดาเนินชีวิตและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

2.) โครงการ

วัยใสรวมใจสานความห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนมีความรู้และความสามารถ
นาความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลไปยังผู้ใกล้ชิดในกลุ่มเพื่อน
ครอบครัวและในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผู้สูงอายุ เยาวชนและเด็ก ได้ทากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในการดารงชีวิตอย่างถูกต้อง
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สาระ/ มติที่สาคัญ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 98,400 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 98,400 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 120 คน

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
เด็กเยาวชนนาความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุไปถ่ายทอดขยายผล
ไปยังผู้ใกล้ชิดในกลุ่มเพื่อนและได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีสุข
หน่งยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์จัวหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
แผนงานการเกษตร
1.) โครงการ

ซ่อมสร้างระบบส่งน้าการเกษตรสถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า
บ้านท่าแก

วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมระบบส่งน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานและเกษตรกรสามารถใช้น้าจากสถานีสูบน้า
ได้อย่างเพียงพอในการทาการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
คลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม. สูง 1.00 ม.
หนา 0.12 ม. ยาว 50 ม. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3
Ø 0.80 จานวน 10 ท่อน
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 499,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ใช้น้าเพื่อทาการเกษตรได้ใช้น้าอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสามารถใช้น้าในการทาการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
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สาระ/ มติที่สาคัญ
2.) โครงการ

ก่อสร้างคลองส่งน้าเพื่อการเกษตรเหมืองใหญ่บ้านท่าแก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้าในการทาการเกษตรได้อย่าง
พอเพียงและทั่วถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
คลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 ม.
หนา 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 120.00 ม. และวางท่อ
คสล. Ø 0.80 จานวน 10 ท่อน
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 494,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ใช้น้าเพื่อทาการเกษตรได้ใช้น้า
ในการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสามารถใช้น้าในการทาการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.) โครงการ

กองช่าง

ซ่อมสร้างระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม

วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมระบบส่งน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานและเกษตรกรสามารถใช้น้าจากสถานีสูบน้าได้
อย่างเพียงพอในการทาการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
คลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 ม.
สูง 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 99,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ใช้น้าเพื่อการเกษตรได้ใช้น้า
ในการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ผลคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสามารถใช้น้าในการทาการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
1.) โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสานักงานเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรไปมาติดต่อราชการของ
ประชาชนที่มาใช้บริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.) ผิวจราจร คสล.กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 204.00 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,224 ตรม.
2.) งานขยายท่อเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม.
ยาวรวม 4.00 ม. ชนิด 2 ช่อง
3.) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. จานวน 7 ต้น
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 1,768,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
มาติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนที่มาติดต่อราชการเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

2.) โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาว้อ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.) ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
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สาระ/ มติที่สาคัญ
4,000 ตร.ม.
2.) ดินถมคันทางปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
ยาว 150 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 288,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

3.) โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนโพธิ-์ บ้านราษฎร์ยางชุม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.)ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 900 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
3,600 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 221,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

4.) โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนน้อย ม.4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 187 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนเกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
935 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 497,000 บาท
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร
ไปมาและปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.) โครงการ

กองช่าง

ขุดลอกแหล่งน้าสาหรับใช้ผลิตน้าประปาหมู่บ้าน ม.11
บ้านห้วยหวาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้าอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยไม่ขาดแคลน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ขนาดกว้างเฉลี่ย 25.00 ม. ยาวเฉลี่ย 50.00 ม.
ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ลบ.ม.

งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 118,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้น้าประปาในการอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้าประปาในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

6.) โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหางเรียง-บ้านไร่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.) ผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 ม. หนา 0.10 ม.
ยาว 2,650 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,950 ตร.ม.
2.) ดินถมคันทางปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
ยาว 200 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 381,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น
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สาระ/ มติที่สาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

7.) โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหางเรียง-บ้านวังปลาฝา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.) ผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 ม. หนา 0.10 ม.
ยาว 2,650 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,950 ตร.ม.
2.) ดินถมคันทางปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
ยาว 680 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,330 ลบ.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 334,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

8.) โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังกุ่ม-บ้านไร่ป่าไม้แดง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.) ขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 5.00 ม. หนา 0.10 ม.
ยาวรวม 200 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้ว
บดทับ ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.
2.) ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 ม. หนา 0.10 ม.
ยาวรวม 300 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 203,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น
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สาระ/ มติที่สาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
1.) โครงการ

ซ่อมแซมพนังกั้นน้าชีบ้านโนนโพธิ์

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ถมดิน ขนาดกว้าง 4.00 ม. เฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 100.00 ม.
โดยมีดินถมไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. และลงลูกรังผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 300.00 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 127,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของพื้นที่สามารถป้องกันปัญหาน้าท่วมได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ น้าไม่ท่วมภายในหมู่บ้านและตาบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

2.) โครงการ

กาจัดวัชพืชลาห้วยหวาย บ้านน้อยพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเพื่อ
การเกษตรและเพื่อลดปัญหาวัชพืชขวางทางน้าซึ่งเป็นสาเหตุ
ทาให้น้าท่วม

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กาจัดวัชพืช กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 1,200 ม.
หรือมีปริมาณการกาจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า 2,400.00 ลบ.ม.
พร้อมขนวัชพืชทิ้งระยะทาง 1 กม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 147,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของพื้นที่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ น้าไม่ท่วมในฤดูน้าหลาก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและน้าไม่ท่วม
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สาระ/ มติที่สาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.) โครงการ

ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ดีในการมาติดต่อ
ราชการโดยให้มีห้องน้าใช้อย่างเพียงพอ สะอาดและได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม.
จานวนห้องน้าชาย 3 ห้อง จานวนห้องน้าหญิง 3 ห้อง
และห้องน้าสาหรับคนพิการจานวน 1 ห้อง
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 485,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจ
ในการใช้บริการห้องน้าสานักงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีห้องน้าใช้อย่างเพียงพอสะอาดได้มาตรฐานและ
มีความพึงพอใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

2.) โครงการ

ขยายโรงจอดรถเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้านสถานที่
จอดรถได้มาตรฐานและปลอดภัย

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ขยายโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 32.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 497,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีสถานที่จอดรถได้
มาตรฐานและปลอดภัย

-23วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีสถานที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัยในการมาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.) โครงการ

กองช่าง

ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดาเนินกิจกรรมของเทศบาลร่วมถึง
เป็นสถานที่ในการใช้เป็นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุต่างๆ เช่น สถานที่จอดรถ
ดับเพลิง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ขนาดกว้าง 8.00 ม. จานวน 2 ห้อง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
64.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 180,00 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือขอความ
ช่วยเหลือในด้านการประสบภัยต่างๆได้รับความช่วยเหลือ
ในทันทีโดยมีการเตรียมความพร้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆได้ทันท่วงที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

4.) โครงการ

ปรับปรุงห้องน้าอาคารสานักงานเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ดีในการมาติดต่อ
ราชการโดยให้มีห้องน้าใช้อย่างเพียงพอ สะอาด และได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ปรับปรุงห้องน้าสานักงานชั้นล่างและชั้นบน ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 5.00 ม. จานวนห้องน้าชาย 2 ห้อง,ห้องน้าหญิง 3 ห้อง
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 194,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการใช้
บริการห้องน้าสานักงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีห้องน้าใช้อย่างเพียงพอสะอาดได้มาตรฐานและ
มีความพึงพอใจ
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สาระ/ มติที่สาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

5.) โครงการ

ก่อสร้างป้อมยามสานักงานเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นที่เฝ้าเวรยามรักษาการอาคารสานักงานซึ่งเป็นสถานที่
ราชการให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม. หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 50,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานที่ราชการ มีความปลอดภัยด้านทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
1.) แผนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 115

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)
โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 1,21
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จานวน 225 ท่อน
พร้อมบ่อพักจานวน 28 บ่อ และลงหินลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม.
หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 207.50 ลบ.ม.
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สาระ/ มติที่สาคัญ
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2-01)
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 600,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 1,21
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
มอก.ชั้น 3 จานวน 203 ท่อน บ่อพักรับน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับท่อกลม คสล.
ขนาด Ø 0.80 ม. เข้า-ออก จานวน 12 แห่ง (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ท.2-01)
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 600,000 บาท

เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป้าหมายผลผลิตโครงการเพื่อแก้ไขข้อความ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ พัสดุ ผู้ควบคุมงานให้ตรงกับนิยามของ พรบ.พัสดุ
ปี 2562 ของกองช่าง
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
หมวด

ครุภัณฑ์สานักงาน

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เป้าหมาย จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งประจาสานักงานเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
จานวน 1 ชุด (8 กล้อง) คุณสมบัติ สามารถดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
แสงอินฟราเรดสว่างไกลถึง 25 เมตร ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายใน
อาคารสารองข้อมูลกล้องผ่านทาง USB รองรับเมนูภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ เพียงสแกน QR Cord รองรับระบบ
Cloud P2P
งบประมาณ

พ.ศ.2564 จานวน 30,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สานักปลัด
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2562
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
พ.ศ.2562 ตามแบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.) โครงการ

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสานักงานเทศบาล
ตาบลลุ่มลาชี

วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของสานักงานเทศบาล
ตาบลลุ่มลาชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
จ้างเหมา รปภ. จานวน 1 คน
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 254,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 100 ของความปลอดภัยของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สานักงานเทศบาลตาบลลุ่มลาชี มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
1.) โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านท่าแก

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนให้มี
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สาระ/ มติที่สาคัญ
น้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมถึงได้ใช้น้าที่สะอาดได้มาตรฐาน
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 3,618,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 3,618,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 3,618,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค
เพียงพอและทั่วถึง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้าสะอาดเพียงพอและทั่วถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

2.) โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านป่ายาง

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชน
ให้มีน้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมถึงได้ใช้น้าที่สะอาด
ได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 3,618,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 3,618,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 3,618,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค
เพียงพอและทั่วถึง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้าสะอาดเพียงพอและทั่วถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

3.) โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านไร่

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชน
ให้มีน้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมถึงได้ใช้น้าที่สะอาด
ได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
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สาระ/ มติที่สาคัญ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 3,618,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 3,618,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 3,618,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค
เพียงพอและทั่วถึง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้าสะอาดเพียงพอและทั่วถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
1.) โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแผ่นดินทองบ้านราษฎร์ยางชุม รหัสสายทาง ชย.ถ109-03

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อเป็นเส้นทางในการขนถ่าย
สินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,105.00 ม. เฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 5,370.00 ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 4,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการใช้เส้นทางนี้ ในการเดินทางและขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและสามารถขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
ได้อย่างรวดเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังกุ่มบ้านป่าไม้แดง รหัสสายทาง ชย.ถ109-02

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,020.00 น. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 10,100.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 7,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 7,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 7,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านน้อยพัฒนาบ้านโนนหมาว้อ รหัสสายทาง ชย.ถ.109-101

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.
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สาระ/ มติที่สาคัญ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 3,500,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 3,500,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 3,500,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านท่าแกทองบ้านแผ่นดินทอง รหัสสายทาง ชย.ถ.109-012

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่านสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,780.00 น. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 6,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 6,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 6,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านท่าแกทองบ้านป่าสะแกราษฎร์ รหัสสายทาง ชย.ถ.109-05

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่านสินค้าทางการเกษตร
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สาระ/ มติที่สาคัญ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,780.00 น. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 6,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 6,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 6,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา พร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.) โครงการ

กองช่าง

ซ่อมสร้างทางผิวแอลฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านหางเรียงบ้านป่าไม้แดง รหัสสายทาง ชย.ถ.109-01

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่านสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หนา 5.00 ซม. ไหล่ทางแอสฟัลติก
คอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 ม.หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 3,500,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 3,500,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 3,500,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง
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สาระ/ มติที่สาคัญ
7.) โครงการ

เสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านโนนน้อยบ้านปากคันฉู รหัสสายทาง ชย.ถ.109-006

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หนา 5.00 ซม. ไหล่ทางแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 ม. หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 1,800,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 1,800,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 1,800,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านแผ่นดินทอง-บ้านวังกุ่ม
รหัสสายทาง ชย.ถ.109-023

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 7,500,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 7,500,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 7,500,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านวังกุ่ม-บ้านป่าไม้แดง
รหัสสายทาง ชย.ถ.109-02

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 9,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 9,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 9,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านท่าแก-บ้านป่าสะแก
ราษฎร์ รหัสสายทาง ชย.ถ.109-05

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม.
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สาระ/ มติที่สาคัญ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 6,468,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 6,468,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 6,468,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.) โครงการ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายรอบบึงโลโพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
พร้อมกับการขนถ่านสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 5,000.00 ม.
ไหล่ทาง Aspfaitconrete กว้างข้างละ 1.00 ม.หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 40,000.00 ตร.ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 24,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 24,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 24,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อม
กับขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้และเป็นแหล่งออกกาลังกาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายผลผลิต
การเกษตรและเป็นที่ใช้ออกกาลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
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สาระ/ มติที่สาคัญ
แผนงานการเกษตร
1.) โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหางเรียง

วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพให้สูบน้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มที่

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้า ขนาดกว้าง 1.20 ม.สูงเฉลี่ย 1.20 ม.
หนา 0.12 ม. ยาว 840.00 ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 4,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้าในการทาการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้าในการทาการเกษตรอย่างเพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

2.) โครงการ

ยกระดับฝายหินทิ้งแม่น้าชี บ้านโนนโพธิ์ ม.1

วัตถุประสงค์

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ในยามหน้าแล้งหรือขาดแคลนน้า

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
สันฝาย กว้าง 4.00 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 50.00 ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 2,500,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 2,500,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 2,500,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้าในการทาการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้าในการทาการเกษตรอย่างเพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

3.) โครงการ

ก่อสร้างประตูระบายน้าลาห้วยหวาย(ฝายนายมา หวดชัยภูม)ิ

วัตถุประสงค์

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ในยามหน้าแล้งหรือขาดแคลนน้า
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สาระ/ มติที่สาคัญ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 25.00 ม. ยาว 30.00 ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 4,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้าในการทาการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้าในการทาการเกษตรอย่างเพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
1.) โครงการ

ก่อสร้างประตูระบายน้าลาห้วยหวาย(ฝายพ่อเภา) บ้านโนนหมาว้อ

วัตถุประสงค์

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ในยามหน้าแล้งหรือขาดแคลนน้า

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 25.00 ม. ยาว 30.00 ม.
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2564 จานวน 4,000,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 4,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้าในการทาการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้าในการทาการเกษตรอย่างเพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง
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สาระ/ มติที่สาคัญ
บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2562

ครุภัณฑ์
แผนงาน สาธารณสุข
หมวด

ครุภัณฑ์รถยนต์

ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง
เป้าหมาย จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
งบประมาณ

พ.ศ.2564 จานวน 4,000,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.) โครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้จิตอาสา จานวน 50 คน
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 100,000 บาท
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้และพร้อมสาหรับ
การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากจิตอาสาภัยพิบัติ
ภายในหมู่บ้านกรณีเกิดภัยต่างๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.) โครงการ

ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อสนับสนุน
แผนการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ
ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพาะชาต้นกล้าไม้ไผ่ จานวน 500 ต้น
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 30,000 บาท

ตัวชี้วัด

ต้นกล้าไม้ไผ่แจกจ่ายให้ประชาชนปลูก จานวน 500 ต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนรวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้ตาบลลุ่มลาชีและจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563

ครุภัณฑ์
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
หมวด

ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เป้าหมาย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 2 ตัว

-39วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 จานวน 64,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สานักปลัด
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอสอบถามที่ประชุม "ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีน"ี้ ขอทราบใน
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ตามที่อาเภอบ้านเขว้าได้แจ้ง "โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีน"ี้ จังหวัดชัยภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์ไผ่มงคลจากวัดชัยภูมิ
พิทักษ์(วัดผาเกิ้ง) นาไปปลูกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ
วัด โรงเรียน หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและเครือข่ายต่างๆในการ
เพาะชากล้าไม้ไผ่ เพื่อสนับสนุนแผนงานการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่
จังหวัดชัยภูมิ ให้ได้ร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวโดยร่วมกับส่วนราชการ วัด โรงเรียน
หน่วยงาน ชุมชนและเครือข่ายต่างๆในการเพาะชากล้าไม้ไผ่
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4

ที่ประชุม - ไม่มี

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
/อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5

ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่

เรื่อง อื่นๆ

นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสวภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการซ่อมแซมบันไดพนังกั้นน้าชีบ้านโนนน้อย
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกบึงโลโพจะมีโอกาสมาขุดหรือไม่ ช่วงนี้ฤดูแล้ง
น่าจะมาดาเนินการได้แล้ว ไม่ใช้จะมาทาตอนช่วงที่มีน้าเยอะๆก็จะได้สูบออกอีก
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ราษฎรเลยจะเสียโอกาสในการใช้น้าและการขอสูบน้า ซึ่งใน
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วาระที่สาคัญ

ปัจจุบันจะใช้งบประมาณส่วนตัวหรืองบประมาณช่วยภัยแล้ง
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามเกี่ยวกับโครงการถนนลูกรังสายหนองส้มโรง-ป่าไม้แดง เคยสอบถาม
ในที่ประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เกี่ยวกับเรื่องการขุดดิน
วางบริเวณริมถนน ซึ่งผู้บริหารบอกว่าจะรีบดาเนินการเอาออกจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่เห็น
ดาเนินการ ต่อไปถ้าหน้าฝนมาการสัญจรจะยากลาบาก ชาวบ้านจะเดือดร้อน
อยากให้รับแก้ไขโดยด่วน หลายท่านอาจจะมองปัญหาภัยแล้งแต่สาหรับตัวเราแล้ว
ยังเห็นว่าจุดตรงนี้ก็ยังสาคัญไม่น้อยกว่าภัยแล้งเหมือนกัน เพราะถ้าไม่รีบเร่ง
ดาเนินการจะเกิดปัญหาเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- สอบถามโครงการซ่อมแซมสะพานที่ชารุดดาเนินการถึงขึ้นตอนไหนแล้ว
ส่วนถนนสายบ้านโนนน้อย-บ้านโนนโพธิ์ บริเวณเลยบ้านท่าแกที่จะเข้าบ้านโนนโพธิ์
มีช่วงหนึ่งถนนมันแคบและชารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่และเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆ
อยากให้ผู้บริหารประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มาดาเนินการแก้ไขด่วน ส่วนโครงการ
ขยายคลองส่งน้าเหมืองวังกาแพงจะมีการดาเนินการจริงหรือไม่
นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปีนี้ เทศบาลจะจัดหรือไม่ เพราะเข้า
ฤดูร้อนแล้วเกรงว่าอากาศร้อนจะมีปัญหาต่อนักกีฬาและนักกีฬาจะได้เตรียมพร้อม
ในการฝึกซ้อมต่อไป และเรื่องการขอสูบน้าช่วยภัยแล้ง อยากให้มีความชัดเจนในการ
ช่วยเหลือ เพราะสถานีสูบน้าบ้านหางเรียงมีหลายหมู่บ้านที่จะต้องมาขอสูบน้าใน
สถานนีสูบน้าแห่งนี้
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ขอชี้แจง กรณีการซ่อมแซมพนั้งกันน้าชีซ่อมแซมสะพานบ้านโนนน้อยตรงบันไดพนั้ง
ที่ชารุดและได้ประสานผู้รับจ้างแล้ว ทางผู้รับจ้างจะมาดาเนินการแก้ไขทาใหม่
เพราะตัวเติมคงซ่อมแซมไม่ได้
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- ส่วนเรื่องการขุดลอกบึงโลโพก็ได้ทาโครงการของบประมาณเข้าไปจานวน 2 หน่วยงาน
คือ กรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้า แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะมาดาเนินการได้
ในช่วงไหนเราก็หวังว่าจะให้มาดาเนินการเร็วๆนี้
- ส่วนการสูบน้าช่วยภัยแล้งในช่วงนี้ก็ใช้งบส่วนตัวของเกษตรตามปกติ
- เรื่อง โครงการที่ขุดดินมาวางบริเวณด้านข้างถนน ช่วงนี้ผู้รับจ้างจะให้มาดาเนินการ
เขากาลังดาเนินการบริเวณอื่นๆ อยากจะรีบเร่งประสานผู้รับจ้างมาดาเนินการแก้ไข
ให้อย่างแน่นอน
- เรื่อง ถนนสายบ้านโนนน้อย-บ้านโนนโพธิ์ เป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเคยได้พูดคุยกับนายก อบจ.แล้ว แต่ก็ยังไม่มาดาเนินการ
ให้เดี๋ยวจะประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกรอบ
- โครงการขยายคลองส่งน้าเหมืองวังกาแพง ได้ดาเนินการแน่นอนเพราะได้ติดตาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตลอด
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตอนนี้ได้ทาสัญญาเกือบทุกโครงการ รอแต่ผู้รับจ้าง
มาลงมือทางาน
- ส่วนการซ่อมแซมสะพานได้กาชับเร่งรัดการดาเนินโครงการดังกล่าว
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปีนี้ จะพยายามเร่ง
ดาเนินการให้เร็วกว่าปีที่แล้ว
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ชาติชาย ใครกระโทก
(ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผู้จดรายงานการประชุม

-42วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ตรวจถูกต้อง
บุญล้อม หมื่นจิตร

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญล้อม หมื่นจิตร)
ตุ่น ทุมพันธ์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น ทุมพันธ์)
สมัย ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมัย ป้อจัตุรัส
สายฝน โสวิชัย

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน โสวิชัย)
ประยูร พันธุ์กุ่ม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร พันธ์กุ่ม)
ยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

