บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชือ่ ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชือ่ 1
นายยุทธศักดิ์
2 นายหงษ์
3 ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย
4 นายวิฑูรย์
5 นายบุญล้อม
6 นางอนัญญา
7 นายตุ่น
8 นางสิรจิ รรยา
9 นางสายฝน
10 นายสาเรียง
11 นายประยูร
12 นายสมัย

สกุล
ศรีษะเทียน
ถนอมสัตย์
ใครกระโทก
เมวงษา
หมืน่ จิตร
คาทวี
ทุมพันธ์
พร้อมสันเทียะ
โสวิชัย
ดุงสูงเนิน
พันธุ์กุ่ม
ป้อจัตุรสั

รายชือ่ ผู้ไม่เข้าประชุม
ชือ่ - สกุล
ลาดับที่
รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ชือ่ ลาดับที่
1
นายอุดร
2 นายโซเวียต
3 นายละมูล
4 นางดา
5 นายคาดี
6 นางบุบผา
7 นางขวัญพนม
8 นางไพลิน
9 นางสกุลชภัสร์
10 นายเอกชัย
11 นางสาวสุภาภรณ์
12 นางสาวสังวาล
13 นายรัตนากร
14 นางสาวทับทิมทอง

สกุล
มาสิงห์
หวะสุวรรณ
จีนทอง
ภูมิสถาน
แสงบัลลังค์
ดีรกั ชาติ
สถิตย์ชัย
มะลิดา
คงสกุล
แสงแก้ว
บุญมา
ขั้นชัยภูมิ
งีสันเทียะ
ชีวะตานนท์

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
สิรจิ รรยา
สายฝน
สาเรียง
ประยูร
สมัย

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
-

ลายมือชือ่
-

หมายเหตุ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
ผู้ใหญ่บา้ น บ้านท่าแก ม.2
ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
จพง.การเงินและบัญชี
กานันตาบลลุ่มลาชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลายมือชือ่
อุดร
โซเวียต
ละมูล
ดา
คาดี
บุบผา
ขวัญพนม
ไพลิน
สกุลชภัสร์
เอกชัย
สุภาภรณ์
สังวาล
รัตนากร
ทับทิมทอง

หมายเหตุ
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วาระที่สาคัญ
ก่อนการประชุม
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่อง ประธานแจ้งให้
1.) วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมมอบ
ที่ประชุมทราบ
หน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนน้อยและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลป่าไม้แดง
2.) ให้ที่ประชุม เสนอการกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2563
จะกาหนดกี่วัน และวันไหนบ้าง
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 จานวน 2 วัน คือ วันที่ 18 และ 19
พฤษภาคม 2563
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ผู้รับรอง 1.นายตุ่น ทุมพันธ์
2.นายสาเรียง ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2563 ตามที่นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เขต 1 เสนอให้มีการประชุมจานวน 2 วัน คือวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2563
จานวน
10 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ประธาน - แจ้งที่ประชุม การกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563
มีการกาหนดวันประชุม จานวน 2 วัน คือวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2563 ขอให้สมาชิก
มาประชุมตรงต่อเวลา เพื่อจะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่กาหนด
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2563 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้สมาชิก ตามระเบียบ
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วาระที่สาคัญ
วาระที่ 1- 5 จานวน 42 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว กรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่า
ที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
3.1) เรื่อง การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ ประจาปี พ.ศ.2563
ประธาน - มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทาง
การจัดทาประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้อย่างเร่งด่วน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทาประชาคมท้องถิ่น กรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย
ไปในทางที่ปลอดภัย
เหตุผลและความจาเป็น
- ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ.2563-2564) เนื่องจากการจัดทา
โครงการ/กิจกรรมดังปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี ยังไม่ครอบคลุมและมีความเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพื่อดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

วาระที่สาคัญ
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ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3.) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
พ.ศ.2563 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปและการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสาคัญ
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5
ปี พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา
1.) โครงการ จัดซื้อวัสดุสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
- เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องเล่น
วัตถุประสงค์
เสริมพัฒนาการการนอกเหนือที่กรมฯจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อสารและอุปกรณ์การสอนที่จาเป็นให้เหมาะสม
กับความต้องการ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- จัดหาวัสดุสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จานวน 9 แห่ง
พ.ศ.2564 จานวน 150,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 150,000 บาท
- ร้อยละ 70 ของเด็กเล็กในแต่ละศูนย์ฯมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากอุปกรณ์สื่อที่พร้อมเพรียง
กองการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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2.) โครงการ จัดหาวัสดุ/คุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
จานวน 9 แห่ง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 9 แห่ง มีวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ในการทาความสะอาด
พ.ศ.2564 จานวน 45,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 45,000 บาท
- ร้อยละ 70 ของเด็กเล็กได้รับวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - มีการทาความสะอาดในศูนย์ให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะกับ
การดูแลเด็กเล็ก
กองการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.) โครงการ ฝึกอบรมอาชีพจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้กับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ
- เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่คนพิการและ
วัตถุประสงค์
ผู้ดูแลคนพิการ
- เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่คนพิการ
- เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- คนพิการและผู้ดูแลคนพิการทั้ง 22 หมู่บ้านภายในเขตตาบล
ลุ่มลาชีและผู้สังเกตุการณ์ จานวน 80 คน
พ.ศ.2564 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 50,000 บาท
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความและสามารถนา
ตัวชี้วัด
ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
เพื่อนาไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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2.) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตาบลลลุ่มลาชี
- เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ
วัตถุประสงค์
และสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
- เพื่อพัฒนาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชนให้เกิดการ
เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเกิดความภาคภูมิใจใน
คุณค่าของตนเอง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ไม่มี พ.ศ.2564 จานวน 27,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 27,000 บาท
- ร้อยละ 80 ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าใจและมีความรู้
ตัวชี้วัด
ทางด้านกฎหมายและสิทธิของตนที่พึงได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิ
ที่ตนควรได้รับสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.) โครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจให้มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
และครอบครัว
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสานึกในบทบาทหน้าที่
ของตนเองและครอบครัว
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวในเขตพื้นที่ตาบลลุ่มลาชี
ให้มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีมุ่งสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
พ.ศ.2564 จานวน 42,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 42,000 บาท
- ร้อยละ 80 ของสตรีที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตัวชี้วัด
ของตนเองในสังคม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - สตรีในตาบลเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองในสังคมและสามารถ
พาครอบครัวของตนเองอยู่อย่างมีความสุขได้ในสังคม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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4.) โครงการ ส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
วัตถุประสงค์
ประชาชนทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเอง
และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนภายในเขตพื้นที่ตาบลลุ่มลาชี
จานวน 80 คน
พ.ศ.2564 จานวน 40,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 40,000 บาท
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปพัฒนา
ตัวชี้วัด
อาชีพได้จริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - แม่บ้านและประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ
เกษตร
แผนงานการเกษตร
1.) โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโลโพ หมู่ 16
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้าในการทาการเกษตรได้อย่าง
วัตถุประสงค์
พอเพียงและทั่วถึง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- คลองส่งน้า คสล. กว้าง 1.20 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100 ม.
(ตามแบบรายการเทศบาลตาบลลุ่มลาชีกาหนด)
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
- ร้อยละ 70 ของประชาชนได้ใช้น้าในการทาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนใช้น้าในการทาการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
1.) โครงการ ระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ 4
- เพื่อใช้สูบน้าเอนกประสงค์
วัตถุประสงค์
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 1 ชุด
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
- ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้าด้วย
ตัวชี้วัด
พลังงานแสงอาทิตย์ในการช่วยเหลือด้านต่างๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนได้ระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้า
ช่วยเหลือกรณีต่างๆ
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
1.)โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้าในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ 4
- เพื่อป้องกันน้าท่วมขังและสามารถระบายน้าออกจากหมู่บ้านได้
วัตถุประสงค์
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 130 เมตร
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
- ร้อยละ 60 ของพื้นที่ สามารถระบายน้าได้ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานเคหะและชุมชน
1.) โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ 10
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
วัตถุประสงค์
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท

วาระที่สาคัญ

-9สาระ/ มติที่สาคัญ
- ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่ 10 ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
ทุกครัวเรือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.)โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองส้มโรง ม.18
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนและใช้ใน
วัตถุประสงค์
การทาเกษตร
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
- ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่ 18 ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
ทุกครัวเรือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
และในการทาการเกษตร
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.) โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 19
- เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกในเวลากลางคืน
วัตถุประสงค์
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
พ.ศ.2564 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 50,000 บาท
- ร้อยละ 60 ของความพึงพอใจของประชาชน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกในเวลากลางคืน
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.) โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรคลองตูมกา บ้านวังกุ่ม หมู่ 5
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการทาการเกษตร
วัตถุประสงค์
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
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พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท

งบประมาณ
- ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการทาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าในการทาการเกษตร
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
1.) โครงการ ทาความสะอาดระบบระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ 11
- เพื่อให้ระบบระบายน้าภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้าได้อย่าง
วัตถุประสงค์
มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ทาความสะอาดรางระบายน้าภายในหมู่บ้านทุกจุด
พ.ศ.2565 จานวน 100,000 บาท
งบประมาณ
- ร้อยละ 80 ระบบระบายน้าภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้าได้
ตัวชี้วัด
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ระบายน้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.) โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
- เพื่อใช้เก็บเอกสารสาคัญทางการเงิน จัดเก็บพัสดุและเอกสาร
วัตถุประสงค์
หลักฐานต่างๆของกองคลัง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จานวน 1 หลัง
พ.ศ.2564 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 500,000 บาท
- อาคารเก็บพัสดุเอกสาร จานวน 1 หลัง
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - มีสถานที่การจัดเก็บพัสดุเอกสารสาคัญต่างๆ
กองคลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
1.) โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ 14
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- เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์
ได้รับทราบข่าวสารอย่างชัดเจนและทั่วถึง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- หอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กสาหรับติดตั้งลาโพง
จานวน 1 แห่ง พร้อมเครื่องขยายเสียง (ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง
เสาติดตั้งหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมฯ)
พ.ศ.2565 จานวน 100,000 บาท
งบประมาณ
- ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านปากคันฉูได้รับข่าวสารจาก
ตัวชี้วัด
การประชาสัมพันธ์ของผู้นาเพิ่มขึ้น ชัดเจนขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับข่าวสารชัดเจนและทั่วถึงจากการ
ประชาสัมพันธ์ของผู้นา
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.) โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ 16
- เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์
ได้รับทราบข่าวสารอย่างชัดเจนและทั่วถึง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- หอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กสาหรับติดตั้งลาโพง
จานวน 1 แห่ง พร้อมเครื่องขยายเสียง (ตามแบบมาตรฐาน
ก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมฯ)
พ.ศ.2565 จานวน 100,000 บาท
งบประมาณ
- ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านคลองโลโพได้รับข่าวสาร
ตัวชี้วัด
จากการประชาสัมพันธ์ของผู้นาเพิ่มขึ้น ชัดเจนขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับข่าวสารชัดเจนและทั่วถึงจากการ
ประชาสัมพันธ์ของผู้นา
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.) โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านราษฏร์ยางชุม หมู่ 20
- เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์
ได้รับทราบข่าวสารอย่างชัดเจนและทั่วถึง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- หอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กสาหรับติดตั้งลาโพง
จานวน 1 แห่ง พร้อมเครื่องขยายเสียง (ตามแบบมาตรฐาน
ก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมฯ)
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พ.ศ.2565 จานวน 100,000 บาท
งบประมาณ
- ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านราษฏร์ยางชุมได้รับข่าวสาร
ตัวชี้วัด
จากการประชาสัมพันธ์ของผู้นาเพิ่มขึ้น ชัดเจนขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับข่าวสารชัดเจนและทั่วถึงจากการ
ประชาสัมพันธ์ของผู้นา
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.) โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 17
- เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 จุด
พ.ศ.2565 จานวน 100,000 บาท
งบประมาณ
- ร้อยละ 60 ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปัญหายาเสพติดลดลง
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด
เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.) โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 22
- เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 จุด
พ.ศ.2565 จานวน 100,000 บาท
งบประมาณ
- ร้อยละ 60 ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปัญหายาเสพติดลดลง
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด
เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน
กองช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
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แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 90
1.) แผนงาน
ลาดับที่ 8
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ (เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน)
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์
พ.ศ.2563 จานวน 8,500 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 8,500 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 8,500 บาท
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ (เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน)
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์
พ.ศ.2564 จานวน 10,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 10,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มขึ้น จานวน 1,500 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 93
ลาดับที่ 17
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศพด.
สังกัดเทศบาลตาบลลลุ่มลาชี
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ศพด.รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล ข้อคิดเห็น
พ.ศ.2563 จานวน 9,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 9,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 9,000 บาท
2.) แผนงาน
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รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศพด.
สังกัดเทศบาลตาบลลลุ่มลาชี
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ศพด.รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล ข้อคิดเห็น
พ.ศ.2564 จานวน 10,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 10,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มขึ้น จานวน 1,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 91
ลาดับที่ 11
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ศพด.รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น
พ.ศ.2563 จานวน 20,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 20,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 20,000 บาท
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ ส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ศพด.รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น
พ.ศ.2564 จานวน 20,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 20,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเพื่อให้คลอบคลุมทุกด้านในการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มคาว่า "และพัฒนาคุณภาพชีวิต"
3.) แผนงาน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 95
4.) แผนงาน
ลาดับที่ 24
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ออกกาลังกายและสนุกสนานกับการเล่นกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ข้อคิดเห็น
พ.ศ.2563 จานวน 20,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 20,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 20,000 บาท
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ออกกาลังกายและสนุกสนานกับการเล่นกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ข้อคิดเห็น
พ.ศ.2564 จานวน 25,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 25,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาการประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มขึ้น จานวน 5,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 104
1.) แผนงาน
ลาดับที่ 5
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ให้บริการประชาชนในการนาส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลโดยรถบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน
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พ.ศ.2563 จานวน 275,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 275,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 275,000 บาท
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ให้บริการประชาชนในการนาส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาลโดยรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั้ง 22 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลลุ่มลาชีและพื้นที่ใกล้เคียง
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินการการให้บริการประชาชน
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เปลี่ยนแปลง
เป้าหมายผลผลิตโครงการบางส่วนให้ครอบคลุมโดยเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มขึ้น
จานวน 25,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 108
1.) แผนงาน
ลาดับที่ 6
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ
พ.ศ.2563 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 50,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 50,000 บาท
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ
พ.ศ.2564 จานวน 75,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 75,000 บาท
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เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงบประมาณเพิ่มขึ้น จานวน 25,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 109
ลาดับที่ 8
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านสาหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
พ.ศ.2563 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 50,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 50,000 บาท
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านสาหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส
พ.ศ.2564 จานวน 150,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2565 จานวน 150,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น และ
เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ งบประมาณเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น จานวน 100,000 บาท
2.) แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 117
1.) แผนงาน
ลาดับที่ 7
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่าแก หมู่ที่ 2
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
1.) วางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. สามแถว จานวน 24 ท่อน
2.) วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. สามแถว จานวน 17 ท่อน
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3.) คลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.
ยาว 17.00 ม.
4.) งานคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ากัดเซาะ 180.00 ตร.ม.
พ.ศ.2563 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่าแก หมู่ที่ 2
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 ม. หนา 0.10 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 98.00 ม. ตามแบบรายการเทศบาลตาบลลุ่มลาชีกาหนด
พ.ศ.2563 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและพื้นที่การดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้สนองโครงการ
(มีการประชาคมจากหมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าที่ 118
ลาดับที่ 9
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)
โครงการ ก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ 4
(สายศาลปู่ตาบ้านคลองโลโพ-ที่พักสายตรวจตาบลลุ่มลาชี)
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม ยาว 63 ม. ไหล่ทางลูกรัง
ปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นทีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง สาหรับ อปท.ทถ 2-202)
พ.ศ.2563 จานวน 216,400 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
2.) แผนงาน

วาระที่สาคัญ

-19สาระ/ มติที่สาคัญ
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ที่เปลี่ยนแปลง)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ 4
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ผิวจราจรคอยกรีตเสริมเหล็ก
สายที่ 1 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 61.00 ม. ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย
กว้างเฉลี่ย 0.20 ม.
สายที่ 2 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 72.00 ม. ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย
กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 133.00 ม. หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 332.50 ตร.ม.
พ.ศ.2563 จานวน 216,400 บาท
งบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 300,000 บาท
พ.ศ.2565 จานวน 300,000 บาท
เหตุผลความจาเป็น
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและพื้นที่การดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้สนองโครงการ
(มีการประชาคมจากหมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2563
1.) แผนงาน บริหารงานทั่วไป
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เป้าหมาย จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ล
พ.ศ.2564 จานวน 854,000 บาท
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง
2.) แผนงาน สาธารณสุข
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เป้าหมาย จัดซื้อเตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นได้
(เพื่อดาเนินการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลลุ่มลาชี)
พ.ศ.2563 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
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ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
3.2) เรื่อง รายงานสถานะทางการเงินและการคลัง ณ ปัจจุบัน
ประธาน - เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจง
นางสาวสังวาล ขั้นชัยภูมิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจาเดือน เมษายน 2563
ดังรายละเอียดดังนี้
42,255,844.92 บาท
ยอดยกมา
จานวน
รายรับ(หมายเหตุ 1)
- บาท
หมวดภาษีอากร
จานวน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
จานวน
2,192.50 บาท
ใบอนุญาต
58,024.34 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
- บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
2,351,941.04 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
10,108,092.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
รวม
12,520,250.17 บาท
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
จานวน
61,756.00 บาท
เฉพาะกิจ
รวม
12,582,006.17 บาท
เงินฝากกระทรวงการคลัง
ลูกหนี้เงินยืม
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
ลูกหนี้อื่นๆ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ภาษีบารุงท้องที่ 5%
เงินรับฝากประกันสัญญา
เงินรับฝากประกันสังคม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,956,300.00
4,730.40
13,901.44

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

-

บาท

จานวน
จานวน

125,775.00 บาท
4,693.00 บาท

วาระที่สาคัญ

-21สาระ/ มติที่สาคัญ
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น
จานวน
เงินรับฝากอื่นๆ
จานวน
เจ้าหนี้เงินสะสม
จานวน
เงินสะสม
จานวน
รวม
รวมรายรับ
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
เงินฝากกระทรวงการคลัง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน รวม

จานวน
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
จานวน
ลูกหนี้เงินยืม
จานวน
ลูกหนี้อื่นๆ
จานวน
ลูกหนี้เงินสะสม
จานวน
รายจ่ายค้างจ่าย
จานวน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จานวน
เงินรับฝากประกันสัญญา
จานวน
เงินรับฝากประกันสังคม
จานวน
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น
จานวน
เงินรับฝากอื่นๆ
จานวน
เงินสะสม
จานวน
รวม
รวมรายจ่าย

402,645.90
417,438.13
2,925,483.87
15,507,490.04

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,135,353.53
209,060.00
1,436,785.00
68,350.00
548,566.16
395,212.92
125,023.65
84,000.00
74,020.00
4,928,331.26

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,956,300.00
19,398.30
402,645.90
20,769.42
1,157,000.00
3,556,113.62
8,484,444.88

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วาระที่สาคัญ
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เรื่อง เสนอเพื่อ
พิจารณา/อนุมัติ
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รวมรับสูงกว่า(ต่ากว่า)รายจ่าย
ยอดยกไป

7,023,045.16 บาท
49,278,890.08 บาท

ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
4.1) เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 6 รายการ
4.1.1.) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแก่ทอง ม.22
ประธาน - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ชี้แจงรายละเอียดเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งาน
ลงทุน
งบ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่าย
ฉบับที่ ฉบับแรก
300,000.00 บาท
งบประมาณอนุมัติ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแกทอง
ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หนา 0.04 ม.ยาว 212.00 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint
(สีเหลือง) 16.96 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 58 หน้า 134
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแกทอง
ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.04 ม.ยาว 212.00 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint
(สีเหลือง) 16.96 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 58 หน้า 134
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- รับทราบ
- สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.1) โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแก่ทอง ม.22
จานวน
10 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.1.2) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎ์ยางชุม ม.20
ประธาน - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ชี้แจงรายละเอียดเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งาน
ลงทุน
งบ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่าย
ฉบับที่ ฉบับแรก
300,000.00 บาท
งบประมาณอนุมัติ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม
ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint
(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 49 หน้า 132
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม
ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint
(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

วาระที่สาคัญ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 49 หน้า 132
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.2) โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎ์ยางชุม ม.20
จานวน
10 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.1.3) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย ม.11
ประธาน - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ชี้แจงรายละเอียดเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งาน
ลงทุน
งบ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่าย
ฉบับที่ ฉบับแรก
300,000.00 บาท
งบประมาณอนุมัติ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย
ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint
(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 28 หน้า 125
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย
ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint
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(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 28 หน้า 125
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.3) โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย ม.11
จานวน
10 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.1.4) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้าเพื่อการเกษตร บ้านท่าแก ม.2
ประธาน - เชิญผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแก ม.2 ชี้แจง
นางบุบผา ดีรักชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแก ม.2
- ด้วยโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้ตั้งโครงการก่อสร้างระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่าแก ม.2 โดยโครงการดังกล่าว
ได้ดาเนินการก่อสร้างตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.2563 แล้วนั้น
ซึ่งทางผู้นาและชาวบ้านได้ทาการประชุมประชาคม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงปริมาณงาน ทางชาวบ้านมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ชี้แจงรายละเอียดเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งาน
ลงทุน
งบ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่าย
ฉบับที่ ฉบับแรก
300,000.00 บาท
งบประมาณอนุมัติ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่าแก ม.2

วาระที่สาคัญ
ปริมาณงาน

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
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1.) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. สามแถว
จานวน 24 ท่อน
2.) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. สามแถว
จานวน 17 ท่อน
3.) คลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 ม.
ลึก 0.80 ม. ยาว 17.00 ม.
4.) งานคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ากัดเซาะ 180.00 ตร.ม.
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 7 หน้า 117

ข้อความใหม่
โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแก ม.2
กว้าง 0.80 ม. หนา 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 98.00 ม.
ปริมาณงาน
ตามแบบรายการเทศบาลตาบลลุ่มลาชีกาหนด
1.) งานขุดดินด้วยเครื่องจักร
2.) ทรายหยาบรองพื้น
3.) งานคอนกรีตหยาบ
4.) งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.
5.) เหล็ก RB 6 มม.(รวมค่าแรงงาน)
6.) เหล็ก DB 12 มม.(รวมค่าแรงงาน)
7.) ลวดผูกเหล็ก
8.) งานไม้แบบ
9.) ค่าแรงงานไม้แบบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 7 หน้า 117
- รับทราบ
- สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.4) โครงการ
ก่อสร้างระบบส่งน้าเพื่อการเกษตร บ้านท่าแก ม.2
- มีมติเห็นชอบ
จานวน
10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง

วาระที่สาคัญ
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4.1.5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนน้อย ม.4
ประธาน - เชิญกานันตาบลลุ่มลาชี ชี้แจง
นายรัตนากร งีสันเทียะ กานันตาบลลุ่มลาชี
- ด้วยโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ม.4 ปริมาณงาน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 63.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง
ปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐาน งานทางสาหรับ อปท. ทถ 2-202 โดยโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการ
ก่อสร้างตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี พ.ศ.2563 แล้วนั้น ซึ่งทางผู้นาและ
ชาวบ้านได้ทาการประชุมประชาคม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงปริมาณงานของ
โครงการฯทางชาวบ้านมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ชี้แจงรายละเอียดเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งาน
ลงทุน
งบ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่าย
ฉบับที่ ฉบับแรก
216,400.00 บาท
งบประมาณอนุมัติ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ปริมาณงาน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 63.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง
ปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐาน งานทางสาหรับ อปท. ทถ 2-202 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 9 หน้า 118
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ปริมาณงาน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 61.00 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. สายที่ 2 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 72.00 ม.
ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 0.20 ม. และพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า
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332.50 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.ทถ 2-204 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 9 หน้า 118
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.5) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ม.4
จานวน
10 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.1.6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8
ประธาน - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ชี้แจงรายละเอียดเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งาน
ลงทุน
งบ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ประเภทรายจ่าย
ฉบับที่ ฉบับแรก
300,000.00 บาท
งบประมาณอนุมัติ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8 ปริมาณงาน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 93.00 ม.
ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. ตามมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.
ทถ 2-202 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ข้อ 9 หน้า 122
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8 ปริมาณงาน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 93.00 ม.

วาระที่สาคัญ
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ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 26.00 ม. ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท. ทถ 2-202
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 9
หน้า 122
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.6) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8
จานวน
10 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- ขอเสนอแนะ เรื่อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติที่เสนอผ่านสภา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อยากให้มีเอกสารที่เกิดความชัดเจน บุคคลที่มาชี้แจงต้อง
เตรียมความพร้อมและความเข้าใจในโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าวางรูปแบบอย่าง
ที่ว่าน่าจะดูมีหลักการเป็นระบบที่จะออกมาดี โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทาประชุม
ประชาคม ว่ามีจานวนกี่คน จากโครงการเดิมเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ควรให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจนและมิติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ถ้าจัดทาได้แบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบ
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- สอบถามเรื่องที่เคยติดต่อไว้ในการซ่อมแซมบันไดพนั้งกันแม่น้าชีบ้านโนนน้อยที่ชารุด
จนกระทั่งในปัจจุบันก็ยังไม่มาดาเนินการให้ กลัวสัญญาค้าประกันจะหมดก่อน
อยากฝากให้ผู้บริหารติดตามให้ผู้รับจ้างมาดาเนินการให้ด่วนก่อนที่น้าจะมา
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติเห็นว่าอยากให้ผู้นาในหมู่บ้านมาชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงนั้น ตามที่รองนายกเสนอแนะ
ในส่วนตัวก็เห็นด้วย ควรมีรายละเอียดและเข้าใจบุคคลที่จะมา ส่วนโครงการหมู่ที่ 8
บ้านหางเรียง ที่แก้ไขเนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อความตกหล่นคงไม่ต้องเชิญผู้นามาชี้แจง
ชี้แจง

วาระที่สาคัญ
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ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ขอชี้แจง การซ่อมแซมบันไดพนั้งกันแม่น้าชีบ้านโนนน้อยก็ได้ประสานโยธาธิการจังหวัด
แล้วว่าจะมาดาเนินการให้แต่ก็ยังไม่มา เดี๋ยวจะติดตามให้ตลอดให้ผู้รับจ้างมาดาเนินการ
ซ่อมแซมก่อนครบกาหนดสัญญาแน่นอน
นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี
- ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชีทุกท่าน
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทางคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน
จะเข้าพื้นที่ไปบารุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
ณ ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ ตามโครงการป่ารักษ์น้าโล่ใหญ่ชัยภูมิ โดยการตัดหญ้า พรวนดิน
ทาแนวกั้นไฟ เพื่อที่จะได้รายงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดประชุมเวลา 13.10 น.

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

-31ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ

บุญล้อม หมื่นจิตร
(นายบุญล้อม หมื่นจิตร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ตุ่น ทุมพันธ์
(นายตุ่น ทุมพันธ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

สมัย ป้อจัตุรัส
(นายสมัย ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

สายฝน โสวิชัย
(นางสายฝน โสวิชัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ประยูร พันธุ์กุ่ม
(นายประยูร พันธุ์กุ่ม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

