
เร่ิมประชุม  เวลา  13.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น

8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

9 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล

4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

6 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย เอกชัย

7 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษาฯ ขวัญพนม

8 นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประยงค์ศักด์ิ

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2562

วันท่ี 18 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

-



วาระท่ีส าคัญ
ก่อนการประชุม ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )

 - เชิญประธานสภาฯจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ืองประธานแจ้งให้ 1.1) เร่ืองการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ ประจ าปี 2562
ท่ีประชุมทราบ ประธาน  - หารือท่ีประชุมเน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน

(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ท่ีก าหนดให้สภาก าหนดจ านวนสมัยสามัญ 
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี วันเร่ิมประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
เพ่ือให้สภาได้เสนอโดยจะขอให้สภาเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562
จะประชุมก่ีสมัย ระยะเวลาและการเร่ิมต้นประชุม

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 4 สมัย คือ
สมัยท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
สมัยท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยท่ี 4 เดือนธันวาคม 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน

ผู้รับรอง 1.นายตุ่น ทุมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
2.นายส าเรียง ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 เขต 1 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 จ านวน 4 สมัย
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน  - หารือเร่ือง การก าหนดวันเร่ิมต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปีของปีถัดไป ปี พ.ศ.2563

 และระยะเวลาของการประชุม สมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ท่ีประชุมเสนอ
นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 คือ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
โดยก าหนดต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันท่ี 2 มีนาคม 2563

ผู้รับรอง 1.นายวิฑูรย์ เมวงษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
2.นายประยูร พันธ์กุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

เขต 1 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2563 
คือ เดือนกุมภาพันธ์

 -  2  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ

เร่ิมประชุม  เวลา  13.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น

8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

9 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล

4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

6 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย เอกชัย

7 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษาฯ ขวัญพนม

8 นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประยงค์ศักด์ิ

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2562

วันท่ี 18 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

-



วาระท่ีส าคัญ
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี มีจ านวน 4 สมัย คือ
สมัยท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
สมัยท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยท่ี 4 เดือนธันวาคม 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน
และการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2563 คือ สมัยท่ี 1
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยสมัยประชุมมีก าหนดสมัยละ 30 วัน ซ่ึงจะได้ท าประกาศ
แจ้งให้ทราบต่อไป และหารือก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ คือ สมัยท่ี 1 จะประชุมกันก่ีวัน 
ซ่ึงในระเบียบการประชุมก็มีไม่มาก อยากให้สภาฯ เสนอเพ่ือการพิจารณาจะได้ลงตัวและให้
กระชับต่อการอภิปรายหรือการพิจารณา

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - เสนอการประชุมสภาสมัยน้ี เน่ืองจากมีระเบียบวาระการประชุมไม่มากขอเสนอ จ านวน 2 วัน
คือ วันท่ี 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้รับรอง 1.นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
2.นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในการก าหนดวันประชุมสภา สมัยท่ี 1/2562 ตามท่ี

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอจ านวน 2 วัน คือ 
วันท่ี 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน  - แจ้งท่ีประชุมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 จะประชุม 2 วัน คือ

วันท่ี 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้สมาชิกมาประชุมตรงต่อเวลา เพ่ือจะได้พิจารณา
ระเบียบวาระประชุมเป็นไปตามท่ีก าหนด

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2562 ท าหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกรางระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน (บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าชี – รพ.สต.โนนน้อย) เข้าไปติดต่อกับผู้อ านวยการ
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ และตอนน้ีแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิก็ก าลังเขียนแบบโดยใช้
งบประมาณในปี พ.ศ.2563 จ านวน 9,720,000 บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2 
เร่ืองรับรองรายงาน ประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ให้ท่ีประชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 
2561 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิกตามระเบียบวาระท่ี
1- 5 จ านวน 9 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม
คร้ังท่ีแล้ว กรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่าท่ีประชุม
ได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 และ
เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561

ประธาน  - เชิญฝ่ายแผนงานและงบและงบประมาณ ช้ีแจงรายละเอียด
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - ตามเอกสารท่ีแจกให้ท่ีประชุม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 อันมีการก าหนดโครงการเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาปรับแผนการปฎิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 และพิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ
งบประมาณถัดไป เพ่ือให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างจากยางพาราเพ่ิมมากข้ึน
เช่น บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามหนังสือส่ังการดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไข
เปล่ียนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(ผ.01)
(เปล่ียนแปลง)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

 แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอรับงบประมาณอุดหนุน



วาระท่ีส าคัญ
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเช่ือมโยงระบบการขนส่งท้องถ่ิน

กับส่วนกลาง

(ผ.05)
(เปล่ียนแปลง)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2561
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

 แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอรับงบประมาณอุดหนุน

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังเข้าสู่พ้ืน ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว 

ท่ีการเกษตรในเขตต าบลลุ่มล าชี ด้วยยางธรรมชาติในเขตต าบลลุ่มล าชี และโครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังเข้าสู่พ้ืน ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว 

ท่ีการเกษตรในเขตต าบลลุ่มล าชี ด้วยยางธรรมชาติในเขตต าบลลุ่มล าชี และโครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ

งบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : 6,600,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2562 : 0.00 บาท พ.ศ. 2562 : 15,000,000 บาท

พ.ศ. 2563 : 6,600,000 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท

ตัวช้ีวัด (KPI) ตัวช้ีวัด (KPI)

ถนนคอนกรีต จ านวน 1 สาย ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ จ านวน 25 สาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนสัญจรไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง

ในการเดินทาง การเกษตรสะดวกย่ิงข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง กองช่าง

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง



วาระท่ีส าคัญ
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเช่ือมโยงระบบการขนส่งท้องถ่ิน

กับส่วนกลาง

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเพ่ิมเติม ตามแบบ (ผ.01) ถ้าจะท าหนังสือเก่ียวกับการของบประมาณสนับสนุน
ลงหินลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร จะต้องเขียนช่ือเร่ืองตามท่ีรายการท่ีเปล่ียนแปลงตามน้ีเลยหรือไม่

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ช้ีแจง ก็ยังท าหนังสือเสนอเข้ามาได้เหมือนเดิม บางโครงการท่ีขอเปล่ียนแปลงเพ่ือสนอง
นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุง เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว 

วังปลาฝา - ท่าขามแป คุณภาพด้วยยางธรรมชาติในเขตต าบลลุ่มล าชี และโครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุง เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว 

วังปลาฝา - ท่าขามแป คุณภาพด้วยยางธรรมชาติในเขตต าบลลุ่มล าชี และโครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ

งบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : 2,200,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2562 : 0.00 บาท พ.ศ. 2562 : 15,000,000 บาท

พ.ศ. 2563 : 2,200,000 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท

ตัวช้ีวัด (KPI) ตัวช้ีวัด (KPI)

ถนนคอนกรีต จ านวน 1 สาย ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ จ านวน 22 สาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนสัญจรไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง

ในการเดินทาง การเกษตรสะดวกย่ิงข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง กองช่าง

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง



วาระท่ีส าคัญ
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - ตามเอกสารท่ีแจกให้ท่ีประชุม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 อันมีการก าหนดโครงการเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามหนังสือด่วนท่ีสุดจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ชย 0023.4/811 ลงวันท่ี 17 มกราคม
2562 เร่ือง การด าเนินการ "โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข" จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบ
นิเวศน์ของแหล่งน้ าธรรมชาติในท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ า รวมถึงการเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะในท้องถ่ิน
และเพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
ลุ่มล าชี มีความประสงค์ท่ีจะเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวน้ี จึงมีความจ าเป็น
ต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

(ผ.01)
(เปล่ียนแปลง)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

7.1) กลยุทธ์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมเติมและเป่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
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แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันซ้ ากับ พร้อมด้วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง



วาระท่ีส าคัญ

(ผ.05)
(เปล่ียนแปลง)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

5.1) กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน

เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2562

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
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แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันซ้ ากับ พร้อมด้วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันซ้ ากับ พร้อมด้วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : 200,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2562 : 500,000 บาท พ.ศ. 2562 : 50,000 บาท

พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท

ตัวช้ีวัด (KPI) ตัวช้ีวัด (KPI)

ประชาชนรับผลประโยชน์ร้อยละ 70ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า จ านวน 60,000 ตัว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนออกก าลังกายและมีสุขภาพดีจ านวนสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติมี

เพ่ิมข้ึน จ านวนเพ่ิมข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง ส านักปลัด

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว และ

หางเรียง - โคกแพงพวย เพ่ือการเกษตร เทศบาลต าบลลุ่มล าชี โครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามประกาศส านักงาน

บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง



วาระท่ีส าคัญ

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 7) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ
/ อนุมัติ (1) จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยุส่ือสาร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

(2)  จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งการชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - มอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ
นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

(1) จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยุส่ือสาร (งานป้องกันลและบรรเทาสาธารณภัย)
 - ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้มีวัตถุประสงค์
ขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์
วิทยุส่ือสารมือถือ(แบบพกพา) เพ่ือไว้ใช้ในการส่ือสารของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ซ่ึงวิทยุส่ือสารท่ีมีอยู่เดิมช ารุด พังเสียหาย เส่ือสภาพตามอายุการใช้งาน เป็นจ านวนมาก 
และหากจะท าการซ่อมแซมเพ่ือให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม อาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเป็นจ านวนมาก จึงเห็นควรด าเนินการจัดหาวิทยุส่ือสารมือถือ(แบบพกพา)เคร่ืองใหม่
ให้กับ อปพร. ทุกหมู่บ้าน จ านวน 22 เคร่ือง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนในต าบลเฝ้าระวังแจ้งเหตุ กรณีเกิดสาธารณภัยและเหตุภัยท่ีคาดไม่ถึง
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว และ

หางเรียง - โคกแพงพวย เพ่ือการเกษตร เทศบาลต าบลลุ่มล าชี โครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการเพ่ือ

งบประมาณ งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามประกาศส านักงาน

พ.ศ. 2561 : 4,000,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. 2562 : 4,000,000 บาท พ.ศ. 2562 : 465,000 บาท

พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท

ตัวช้ีวัด (KPI) ตัวช้ีวัด (KPI)

ถนนคอนกรีต จ านวน 1 สาย ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ประชาชนสัญจร ไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง

เดินทาง การเกษตรสะดวงย่ิงข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง ส านักปลัด

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการปปล่ียนแปลง



วาระท่ีส าคัญ
โดยผ่านเครือข่ายวิทยุส่ือสารของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและประชาชนในต าบลลุ่มล าชีมากย่ิงข้ึน รายละเอียดข้อมูลสเปควิทยุส่ือสาร มีดังน้ี

รุ่น SD-994H
ช่วงความถ่ี .VHF 136.0000-174.0000 MHz
ขนาดเคร่ือง สูง 92 มม. กว้าง 55 มม. หนา 32 มม.
น้ าหนัก 190 กรัม
ก าลังส่ง 5 วัตต์
คุณสมบัติ • 199 ช่อง, แบตเตอรี LI-ION 1200mAh

• 214 รหัส DCS / 50 CTCSS
• ฟังก์ช่ันดูเพล็ก
• ต้ังค่าช่ือแทนท่ีช่อง
• ROGER BEEP SOUND (ROG)
• ความไว VOX (VOX)
• โทรฉุกเฉิน
• TIME-OUT TIMER
• ปิดอัตโนมัติ
• โหมดวิทยุ FM 87.50-108.00 MHz.

จ านวน 22 เคร่ืองๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 88,000 บาท
(2)  จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งการชุดเคร่ืองแบบ อปพร.

 - สืบเน่ืองจากชุด อปพร. ท่ีได้จัดซ้ือมาก็เน่ินนานพอสมควรแล้ว บางท่านก็ไม่สามารถสวมใส่ได้
บางท่านก็ขาด,ช ารุดบาง ถ้าได้ชุดเคร่ืองแบบ อปพร.ชุดใหม่มาก็จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เหมือนกันทุกคน ซุ่งรายละเอียดคุณสมบัติคุณลักษณะและก าหนดราคากลางวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ชุดเคร่ืองแบบ อปพร.ต่อ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.) เส้ือแขนยาวคอเปิดสีกากี ตัวเส้ือปล่อยยาวถึงสะโพก ปกเส้ือแบะมุมปกแหลม ตัวเส้ือด้านหน้า
ผ่าตลอดไม่มีสาย มีกระดุม 5 ดุม แขนเส้ือยาวรูปทรงกระบอก ตัวเส้ือด้านหน้ามีกระเป๋าบนและ
ล่าง ข้างละ 2 กระเป๋า ท าด้วยวัตถุสีกากี เม่ือสวมเส้ือให้ปล่อยชายเส้ือไว้นอกกางเกงและจะพับ
แขนท้ังสองข้างข้ึนไว้เหนือข้อศอก พร้อมปักช่ือ-สกุล ติดตราสัญลักษณ์เคร่ืองหมาย อปพร. 
เข็มเคร่ืองหมาย อปพร.และปักช่ือหน่วยงานศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบลลุ่มล าชี
2.) กางเกงขายาวสีกากี ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม มีขอบเอวท่ีห่วงท าด้วยผ้าสีเดียว
กับกางเกง จ านวน 7 ห่วง ส าหรับสอดเข็มขัดท่ีแนวตะเข็บกางเกงด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ 
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วาระท่ีส าคัญ
1 กระเป๋าในแนวตะเข็บขากางเกงท้ังสองข้างมีกระเป๋าปะยึดชายมีรูปปกรูปส่ีเหล่ียม ด้านหลัง
มีกระเป๋าหลัง 2 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะมีปกรูปส่ีเหล่ียม กางเกงน้ีเม่ือสวมประกอบด้วยรองเท้า
สูงคร่ึงน่อง/รองเท้าเดินป่าให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้า แต่ในบางโอกาสจะไม่สอด
ปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าก็ได้
3.) เข็มขัด เป็นเข็มขัดด้ายถักสีด า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสัญลักษณ์
อปพร.
4.) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น ท าด้วยหนังหรือวัสดุหนังเทียมหรือผ้าใบสีด า ต้องมีส้นไม่มีร้ิว
หรือลวดลาย
5.) หมวกแก็ปทรงอ่อนแบบสีกากี เคร่ืองหมายหน้าหมวกเป็นเคร่ืองหมายรูปอณาโลม ท าจาก
แผ่นผ้าปักด้วยไหม ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร และมีอักษรค าว่า
"เมตตา กล้าหาญ" อยุ่ใต้เคร่ืองหมายรูปอณาโลม
จ านวน 152 ชุดๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 304,000 บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

  - จ านวนเงินท่ีขอโอนงบประมาณ ไม่ทราบว่าโอนมาจากแผนงานไหนบ้างและจ านวนเงินท่ีโอน
เท่าไหร่

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - หลังจากท่ีได้หารือกับคณะผู้บริหารแล้วว่า อปพร.เป็นบุคคลท่ีสังกัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
เวลาในบางหมู่บ้านมีงานหรือจัดประเพณีต่างๆก็จะเรียก อปพร. มาดูแลความปลอดภัย/รักษา
ความสงบภายในงาน เพราะได้สร้างห้องปฏิบัติการงานป้องกันฯไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - เน่ืองจากการโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ยังไม่เจน จะให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องมาช้ีแจงต่อสภา

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - ขอเล่ือนการพิจารณา ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณ
รายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 7) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
ในรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ คือ (1) จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยุส่ือสาร และ (2) จัดซ้ือวัสดุ
เคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร. (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ออกไปเป็น
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562  

ผู้รับรอง 1. นางสายโยน พร้อมสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2
2. นางสายฝน โสวิชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2

ประธาน  - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
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วาระท่ีส าคัญ
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี เขต 1 เสนอให้เล่ือนการพิจารณา ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 7) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ คือ (1) จัดซ้ือครุภัณฑ์
วิทยุส่ือสาร และ (2) จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ออกไปเป็นวันท่ี ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562   

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลต าบลลุ่มล าชีเกมส์" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เร่ือง อ่ืนๆ ประธาน  - เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ีแจง

นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลต าบลลุ่มล าชีเกมส์" จ านวน 160,000 บาท

1.) ประเภทการแข่งขันกีฬา มี 4 ประเภท ดังน้ี 
1.1) ฟุตบอล ชาย 11 คน
1.2) วอลเลย์บอล หญิง
1.3) เซปัคตะกร้อ ชาย
1.4) เปตอง ทีมผสม

2.) เงินรางวัล
2.1) ฟุตบอล ชาย 11 คน

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

1.2) วอลเลย์บอล หญิง
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 เงินรางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

1.3) เซปัคตะกร้อ ชาย
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 เงินรางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

1.4) เปตอง ทีมผสม
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 เงินรางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

3.) ช่วงระยะเวลาจัดด าเนินโครงการ คือวันท่ี 4-6 เมษายน 2562
4.) สนามกีฬาท่ีใช้แข่งขันกีฬาในปีน้ีจะขอเสนอใช้สนามกีฬาของโรงเรียนโนนน้อย

แผ่นดินทอง เหตุผล คือ เน่ืองจากสนามกีฬาเทศบาลค่อนข้างช ารุด ดินเกิดการยุบตัว 
ตอไม้ข้ึนเต็ม ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงเยอะพอสมควรและขาดความสะดวกในการใช้
ห้องน้ าอีกด้วย

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่
นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เน่ืองจากเม่ือ 2 ปีท่ีแล้วเทศบาลได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยใช้สนามกีฬาของ
เทศบาล ปัจจุบันน้ีสนามกีฬาเกิดการช ารุด ดินทรุดลงเป็นอย่างมาก ใช้งบประมาณปรับปรุงใน
การปรับเกรดอย่างมากพอสมควร อยากให้ใช้สนามกีฬาท่ีเทศบาลในการจัดการแข่งขันกีฬา

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - เสนออยากให้ใช้สนามกีฬาเทศบาลเป็นหลัก ถ้าเกิดเราไปใช้สนามกีฬาโรงเรียนระหว่าง
การแข่งขันกีฬาเกิดห้องน้ าช ารุดหรือของใช้ส่วนราชการช ารุดใครจะรับผิดชอบ

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - เสนออยากให้ใช้สนามกีฬาเทศบาลเราเป็นหลัก จะได้เป็นการวางกรอบแนงทางเพ่ือให้
เกิดความเช่ือม่ันส่วนการซ่อมแซม/ปรับปรุงสนามกีฬาก็ขอให้เป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร
เห็นควรเร่งด าเนินการ

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
 - จากท่ีผอ.กองการศึกษาฯได้น าเสนอแนวทางให้ท่ีประชุมทราบ เน่ืองจากสนามเทศบาล
ปล่อยให้ก็รก/ร้างมานานกว่า 2 ปีแล้ว เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองของสนามกีฬาต้องหางบสนับสนุน
มาปรับปรุง/ปรับเกรด เพ่ือให้พร้อมต่อการแข่งขันในวันท่ี 4 เมษายน 2562 ท่ีจะถึงน้ี

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - อยากให้ท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน ติดประกาศไว้แต่เน่ินๆ เพ่ือท่ีจะได้ให้นักกีฬาได้
เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม เวลา 16.45 น.

ผู้จดรายงานการประชุม                 ชาติชาย  ใครกระโทก            

      (ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย    ใครกระโทก)

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

(นายประยูร พันธ์กุ่ม)

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

ตุ่น  ทุมพันธ์

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย

(นางสายฝน  โสวิชัย)

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

    ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หม่ืนจิตร
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เร่ิมประชุม  เวลา  13.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น

8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

9 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล

4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

6 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย เอกชัย

7 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษาฯ ขวัญพนม

8 นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประยงค์ศักด์ิ

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2562

วันท่ี 18 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

-



เร่ิมประชุม  เวลา  13.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น

8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

9 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล

4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

6 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย เอกชัย

7 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษาฯ ขวัญพนม

8 นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประยงค์ศักด์ิ

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2562

วันท่ี 18 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

-







รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังเข้าสู่พ้ืน ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว 

ท่ีการเกษตรในเขตต าบลลุ่มล าชี ด้วยยางธรรมชาติในเขตต าบลลุ่มล าชี และโครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังเข้าสู่พ้ืน ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว 

ท่ีการเกษตรในเขตต าบลลุ่มล าชี ด้วยยางธรรมชาติในเขตต าบลลุ่มล าชี และโครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ

งบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : 6,600,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2562 : 0.00 บาท พ.ศ. 2562 : 15,000,000 บาท

พ.ศ. 2563 : 6,600,000 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท

ตัวช้ีวัด (KPI) ตัวช้ีวัด (KPI)

ถนนคอนกรีต จ านวน 1 สาย ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ จ านวน 25 สาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนสัญจรไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง

ในการเดินทาง การเกษตรสะดวกย่ิงข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง กองช่าง

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง



รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุง เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว 

วังปลาฝา - ท่าขามแป คุณภาพด้วยยางธรรมชาติในเขตต าบลลุ่มล าชี และโครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการ

งบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : 2,200,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2562 : 0.00 บาท พ.ศ. 2562 : 15,000,000 บาท

พ.ศ. 2563 : 2,200,000 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท

ตัวช้ีวัด (KPI) ตัวช้ีวัด (KPI)

ถนนคอนกรีต จ านวน 1 สาย ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ จ านวน 22 สาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวก ประชาชนสัญจรไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง

ในการเดินทาง การเกษตรสะดวกย่ิงข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง กองช่าง

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง



รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันซ้ ากับ พร้อมด้วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง



รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันซ้ ากับ พร้อมด้วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันซ้ ากับ พร้อมด้วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : 200,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2562 : 500,000 บาท พ.ศ. 2562 : 50,000 บาท

พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท

พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท

ตัวช้ีวัด (KPI) ตัวช้ีวัด (KPI)

ประชาชนรับผลประโยชน์ร้อยละ 70ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า จ านวน 60,000 ตัว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประชาชนออกก าลังกายและมีสุขภาพดีจ านวนสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติมี

เพ่ิมข้ึน จ านวนเพ่ิมข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กองช่าง ส านักปลัด

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง

รายการเดิมหรือ

รายละเอียดเดิม

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เน่ืองจากโครงการเดิมน้ันมีการด าเนินการแล้ว และ

หางเรียง - โคกแพงพวย เพ่ือการเกษตร เทศบาลต าบลลุ่มล าชี โครงการใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน ด าเนินการเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามประกาศส านักงาน

บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ล าดับท่ี รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง








