
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 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 นางสิริจรรยา 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 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

4 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

5 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เอกชัย

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

-

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563

วันท่ี 18 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม



วาระท่ีส าคัญ

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

 - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเชิญประธานสภาฯ 

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ืองประธานแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

เร่ืองรับรองรายงาน คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 

เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจก

ให้สมาชิก ตามระเบียบวาระท่ี 1-5 จ านวน 9 หน้า 

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงาน

การประชุมคร้ังท่ีแล้ว กรณีท่ีพิมพ์ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

และให้ถือว่าท่ีประชุมได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ประจ าปี พ.ศ.2562

ประธาน  - เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอยีด

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - ตามประกาศเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ประจ าปีงบประมาณ 2562 อาศัยอ านาจตามความใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี ท้ังน้ีให้เปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน บัดน้ี คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลได้รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2562 ต่อนายกเทศมนตรีต าบล

ลุ่มล าชี ดังน้ัน เทศบาต าบลลุ่มล าชี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลลุ่มล าชีให้ประชาชนทราบ จึงประกาศให้ทราบ

โดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2562

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

1.1) ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

1.2) รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ปรากฎอยูใ่น บรรจุในเทศ น าไป คดิเป็นร้อยละ

แผนพฒันาสีป่ี บัญญัติ ปฏิบัติจรงิ ของโครงการท่ี

พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนฯ

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 52 19 11 36.54

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพขีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ

สามารถด้านการเกษตร

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 7 0 0 0

5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้

พลังงานอย่างมีคุณค่า

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

มีประสิทธิภาพ

รวม 291 71 57 24.40

9.52

9 0 0 0

จ านวนโครงการ

ยทุธศาสตร์

71 16 15 22.54

42 4 3

64 18 18 28.13

31

15 4 3 26.67

10 7 33.33



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ งบประมาณ โอน งบประมาณ

เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีต้ังไว้ เพ่ิม/ลด ท่ีเบิกจ่ายไป

การจัดหาอาหารเสริม(นม) ส าหรับ

นร.ระดับก่อนวัยเรียนและระดับ

ประถมศึกษาแก่โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา

การจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี

เจ้าพ่อพญาแลงานบุญลอมข้าวใหญ่

ไหมมัดหม่ีของดีบ้านเขว้า

จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เด็กปฐมวัย

จัดงานสัปดาห์วิชาการ ศพด.

ของเทศบาล

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเสริม

พัฒนาการเด็ก

การส่งเสริมทักษะการเรียนการสอน

การกีฬา(แข่งขันกีฬายุวชนลุ่มล าชี

เกมส์)

การอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

การบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล 167,000     

ต าบลลุ่มล าชี 25,000-      

10.) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในชุมชน

11.) การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - - √ 30,000       30,000-      -             

การจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี

เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด

จังหวัดชัยภูมิ

การจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์

ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

(รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ)

15.) การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา - - √ 5,000        5,000-        -             

16.) การส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา - - √ 10,000       10,000-      -             

การสืบสานประเพณีหล่อเทียนและ

ถวายเทียนพรรษา

18.) การอนุรักษ์วัฒนธรรมนุ่งซ่ินใส่ผ้าไทย

ทุกวันพระและวันศุกร์

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

1.) √ - - 1,843,241   -           1,720,087.20  

7,218.00        5.)

84,000      1,647,680.00 √2.)
- - 15,484,210 

-           130,300.00    6.)

-           100,000.00     

3.)

4.)

√ - -

64,000.00      

√ - - 20,000       2,000-        18,000.00      

√ - - 65,000      -           

10,000       2,782-        

7.) √ - - 100,000      

√ - - 150,240     

100,000      239,930.00   

√ - - 20,000       12,600-       7,400.00        

8.)

9.) √ - -

√ - - 2,524,000  59,000-      2,462,100.00  

25,000       25,000-      -

13.) - - √ 40,000       40,000-      -

12.) √- -

5,000-        -             

17.)

- - √ 5,000        

30,000-      -

- - √ 5,000        5,000-        -

14.) - - √ 30,000       



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้

เข้มแข็งและย่ังยืน
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ งบประมาณ โอน งบประมาณ

เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีต้ังไว้ เพ่ิม/ลด ท่ีเบิกจ่ายไป

การซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยต าบลลุ่มล าชี

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

การฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร 150,000    

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000-    

5.) การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย √ - - 20,000       -           20,000.00      

การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองให้

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ท าหมัน คุมก าเนิดสนัขและแมว

การตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืมน้ าบริโภค

ปลอดภัย

การอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริ ด้าน

สาธารสุข

กิจกรรมเด็กและเยาวชนเข้าค่ายร่วมใจ

กันท าดี เพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เด็กและ

เยาวชน

11.) การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชน

การอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

การจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลและ

ผู้บริหารระบบประปาหมู่บ้าน

การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

"เทศบาลต าบลลุ่มล าชีเกมส์"

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน

ชุมชนแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

1.) √ - - 20,000       -           20,000.00   

3.)

√ - - 100,000      

3,850-        16,150.00    

√ - - 20,000       5,450-        14,550.00    

2.) √ - - 20,000       

149,700.00  4.)

6.) -√ 10,000       -           10,000.00    -

8.)

9.) √ - -

7,000-        47,940.00    

√ - - 20,000       7,000        26,964.00    

7.) √ - - 58,370      

10.)

440,000     -           440,000.00 

√ - - 30,000       -           30,000.00   

9,500-        40,500.00   

12.) √ - - 30,000       -           29,700.00    

50,000       --√

14.) √ - - 160,000     -           145,166.00   

13.) √ - - 25,000       6,305-        18,695.00    

22,385-      7,615.00      

16.) √ - - 200,000     200,000-    -             

15 √ - - 30,000       



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

 - ไม่มีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

 - ไม่มีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง

ทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน

 -6-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง ไม่ได้ งบประมาณ โอน งบประมาณ

เสร็จแลว้ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ท่ีต้ังไว้ เพิม่/ลด ท่ีเบกิจา่ยไป

อุดหนุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ

(สาขาเมืองชัยภูมิ) การขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าภายในหมู่บ้านและพ้ืนท่ีการ

เกษตร หมู่ 19 บ้านร่มเกล้า

อุดหนุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ

(สาขาบ้านเขว้า) การขยายเขตไฟฟ้า

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ 3 บ้านป่ายาง

อุดหนุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ

(สาขาจัตุรัส) การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านไร่

การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร

3.) √ - - 100,000      -        99,036.61     

4.) - - √ 10,000       10,000-   -

1.) √ - - 300,000     -        294,756.75  

2.) √ - - 300,000     -        299,212.80   

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ

ด าเนินการ อยูร่ะหว่าง ไม่ได้ งบประมาณ โอน งบประมาณ

เสร็จแลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีต้ังไว้ เพิม่/ลด ท่ีเบิกจ่ายไป

ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน

โนนโพธ์ิและโนนโพธ์ิทอง หมู่ 1,หมู่ 21

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ 16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ 9

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 15

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านป่าสะแกราษฎร์ หมู่ 12

4.) √ - - 300,000     -           290,000.00  

5.) √ - - 300,000     -           290,000.00  

2.) √ - - 300,000     -           294,500.00  

3.) √ - - 176,000     -           169,500.00  

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

1.) √ - - 600,000     -           600,000.00 



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง ไม่ได้ งบประมาณ โอน งบประมาณ

เสร็จแลว้ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ท่ีต้ังไว้ เพิม่/ลด ท่ีเบกิจา่ยไป

การรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ 52,000   

ขยะ การท้ิง การคัดแยกขยะและการ 32,000-   

ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี

การส ารวจจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน

สัตว์

"ในน้ ามีปลาชาวประชามีสุข"

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

4.) การอนุรักษ์สัตว์น้ าบึงโลโพ - - √ 20,000       20,000-   -               

2.) √ - - 11,400        -        9,204.00      

3.) √ - - -           60,000   47,150.00    

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ

1.) √ - - 30,000       50,000.00   

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ไม่ได้ งบประมาณ โอน งบประมาณ

เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีต้ังไว้ เพ่ิม/ลด ท่ีเบิกจ่ายไป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ 13

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านราษ าร์ยางชุม หมู่ 20

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ 10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านวังโพธ์ิทอง หมู่ 17

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านหนองส้มโรง หมู่ 18

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ 11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้านหางเรียง หมู่ 8

ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน

ท่าแกทอง หมู่ 22

ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน

โนนน้อย หมู่ 4

ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน

ปากคันฉู หมู่ 14

ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน

ป่าไม้แดง หมู่ 7

ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน

ไร่ หมู่ 6
18.) √ - - 200,000     -           200,000.00 

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

16.) √ - - 300,000     -           300,000.00 

17.) √ - - 300,000     -           300,000.00 

14.) √ - - 300,000     -           299,500.00  

15.) √ - - 300,000     -           297,000.00  

12.) √ - - 300,000     -           299,800.00  

13.) √ - - 300,000     -           300,000.00 

10.) √ - - 300,000     -           299,900.00  

11.) √ - - 300,000     -           290,000.00  

8.) √ - - 200,000     -           200,000.00 

9.) √ - - 300,000     -           299,900.00  

6.) √ - - 300,000     -           293,000.00  

7.) √ - - 300,000     -           293,000.00  



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ

ข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ยึดหลักธรรมา

ภิบาลและปรับระบบการท างานใหม้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนอง

ความต้องการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว 
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ด าเนินการ อยูร่ะหว่าง ไม่ได้ งบประมาณ โอน งบประมาณ

เสร็จแลว้ ด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีต้ังไว้ เพิม่/ลด ท่ีเบิกจ่ายไป

การฝึกอบรมเพ่ิมการพัฒนาองค์ความรู้

เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี

2.) การจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี √ - - 5,000        -           3,600.00       

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 61,000      

ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน

ในชาติ

สถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยประจ าต าบลลุ่มล าชี

จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี (ระยะท่ี 1)

จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี (ระยะท่ี 2)

ปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอก

อาคารส านักงาน

9.) ค่ารังวัดท่ีดิน - - √ 30,000       30,000-      -               

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชฯ

8.) - - √ 300,000     300,000-    -             

10.) - - √ 30,000       30,000-      -             

6.) √ - - 54,000       -           54,000.00   

7.) √ - - 54,000       -           54,000.00   

4.) √ - - 40,000       40,000.00   -           

5.) √ - - -           82,696.50  75,203.00    

3.) √ - - 20,000       39,300.00   
41,700-      

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

1.) √ - - 100,000      100,000.00  -           



วาระท่ีส าคัญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ริเร่ิมโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ

เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(e-plan) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน

และติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังน้ี ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน

เพ่ือให้ตามติดและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) เป็นไปด้วย

ความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว เทศบาลต าบลลุ่มล าชี จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล

แผนพัฒนาส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบ e-plan

และได้น าข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนคร้ังน้ี 

รายละเอยีดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังน้ี

การวางแผน

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี

(พ.ศ.2561-2564)ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เช่น การจัดท าเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 

 -9-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

2561 2562 2563 2564

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 41 52 52 52

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ

สามารถด้านการเกษตร

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 7 7 7 7

5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้

พลังานอย่างมีคุณค่า

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาซียน

7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

มีประสิทธิภาพ

รวม 282 291 298 293

24 31 25 25

7 9 8 8

71 64 68 66

12 15 13 13

ยทุธศาสตร์

75

45

71 71 73

42 54 49



วาระท่ีส าคัญ

เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท า

โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

การจัดท างบประมาณ

 - ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ งบประมมาณ 14,645,461 บาท 

สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

การด าเนินการ

 - ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ งบประมาณ 14,645,461 บาท และได้

ด าเนินการจัดท าโครงการท่ีด าเนินการจริง จ านวน 57 โครงการ 

งบประมาณ 13,958,358.36 บาท รอบเดือนธันวาคม 2562 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) โครงการท่ีมีการด าเนินการดังน้ี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 19 6,631,691.00      

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ

สามารถด้านการเกษตร

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 0 -                  

5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้

พลังานอย่างมีคุณค่า

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาซียน

7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

มีประสิทธิภาพ

รวม 71 14,645,461.00   

ยุทธศาสตร์

16 1,233,370.00     

4 710,000.00        

0 -                  

18 5,376,000.00     

4 61,400.00          

10 633,000.00       

โครงการ



วาระท่ีส าคัญ

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.) ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

     1.1) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังน้ี

(1.) ตัวบ่งช้ีท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี ได้ 5 คะแนน

โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน

     1.2) ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังน้ี

(1.) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและ

ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาส่ีปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ

โครงการได้ 94 คะแนน

(2.) ตัวบ่งช้ีท่ี 2 : คุณภาพแผนพัฒนาส่ีปี ได้ 4 คะแนน

     1.3) ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาส่ีปี

(1.) แบบท่ี 3/1 : แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังน้ี

● โครงการท่ีบรรจุในแผน จ านวน 291 โครงการ

● โครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน 71 โครงการ

● คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2562)
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ
งบประมาณตาม งบประมาณท่ี

เทศบัญญัติ เบิกจ่าย

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 11 6,481,691.00     6,460,715.20     

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความ

สามารถด้านการเกษตร

4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 0 -                   -                   

5.) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้

พลังานอย่างมีคุณค่า

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาซียน

7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

8.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

มีประสิทธิภาพ

รวม 57 13,905,461.00 13,958,352.20 

3 106,354.00        

7 366,103.00        

1,033,370.00     

700,000.00        

-                   

5,376,000.00     

41,400.00          

273,000.00        

ยทุธศาสตร์ โครงการ

15 1,016,980.00      

3 693,000.00       

0 -                   

18 5,315,200.00     



วาระท่ีส าคัญ

(2.) ตัวบ่งช้ีท่ี 3 : การด าเนินโครงการ -ไม่ได้คะแนน-

(3.) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผล

การด าเนินงาน ปี2562

● โครงการท่ีบรรจุในแผน จ านวน 291 โครงการ

● สามารถด าเนินการได้ จ านวน 57 โครงการ

● คิดเป็นร้อยละ 19.59 ของแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2562)

2.) ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

     2.1) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ

(1.) ตัวบ่งช้ีท่ี 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

ได้ 5 คะแนน เน่ืองจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ

3.) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

     3.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนท่ี

ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพ้ืนฐานจาก

หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจาก

งบประมาณท่ีจัดสรรจากภาครัฐไม่เพียงพอ ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

มีรายได้น้อย เน่ืองจากปัจจัยด้านผู้ประกอบการมีน้อย การลงทุนในต าบลมีน้อย

     3.2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ี

จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ครบถ้วน ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

อากาศบริสุทธ์ิไม่มีลมพิษ แต่ก็มีจุดออ่น คือ คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพ

ไปหางานในเมืองหลวงและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรเพียง

อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ ข้าวของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

(1.) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ

(2.) เทศบาลมีท่ีกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ

(3.) เกษตรกรมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่น 
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วาระท่ีส าคัญ

การใช้สารเคมีมากจนเกินไป ท าให้ผักท่ีเกิดตามท้องไร่ท้องนาเร่ิมหาบริโภคยาก

อุปสรรค

(1.) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า

(2.) เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้

(3.) เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้สารเคมี และการใช้สารชีวภาพในการ

ทดแทนอย่างถูกต้องและให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี

4.) ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังน้ี

ปัญหา

1.) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 24.40 ไม่ถึง

ร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2562)

2.) เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติ 

ได้ร้อยละ 19.59 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2562)

อุปสรรค

1.) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการท่ีจะด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก

2.) เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไม่ควรมีจ านวนโครงการท่ีมากเกินความจ าเป็น เพราะไม่

สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด เม่ือไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดในการจัดท าแผนท่ีมี

แผนงาน/โครงการจ านวนมาก จึงเป็นข้อบ่งช้ีในประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ว่าเทศบาลได้บรรจุเป้าหมายในการท าแผนท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  -  สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ.2562

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอยีด

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - รายละเอยีดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1

พ.ศ.2562 
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วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้

เข้มแข็งและย่ังยืน ตามแบบ ผ.02

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.) โครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริมความ

เข้มแข็ง ด้านจิตใจให้มีส านึกดีต่อสังคมและครอบครัว ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีจิตส านึกในบทบาทหน้าท่ีของตัวเองและ

ครอบครัว

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวในเขตพ้ืนท่ีต าบลให้มี

การพัฒนาในทิศทางท่ีดีมุ่งสู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 42,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 42,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กลุ่มสตรีมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและแนวคิด

ในการด าเนินชีวิตและเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองเพ่ิมข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

2.) โครงการ วัยใสรวมใจสานความห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนมีความรู้และความสามารถ

น าความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลไปยังผู้ใกล้ชิดในกลุ่มเพ่ือน 

ครอบครัวและในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือปลูกฝังให้

เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุท่ีขาดผู้ดูแล

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผู้สูงอายุ เยาวชนและเด็ก ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้อง
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งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 98,400 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 98,400 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน

ผลท่ีคาดหวังว่าจะได้รับ

เด็กเยาวชนน าความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุไปถ่ายทอดขยายผล

ไปยังผู้ใกล้ชิดในกลุ่มเพ่ือนและได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีสุข

หน่งยงานท่ีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์จัวหวัดท่ี 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

1.) โครงการ ซ่อมสร้างระบบส่งน้ าการเกษตรสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า

บ้านท่าแก

วัตถุประสงค์ เพ่ือซ่อมแซมระบบส่งน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

ในการใช้งานและเกษตรกรสามารถใช้น้ าจากสถานีสูบน้ า

ได้อย่างเพียงพอในการท าการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

คลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม. สูง 1.00 ม.

หนา 0.12 ม. ยาว 50 ม. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน 3

Ø 0.80 จ านวน 10 ท่อน

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 499,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือท าการเกษตรได้ใช้น้ าอย่าง

เพียงพอและท่ัวถึง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสามารถใช้น้ าในการท าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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2.) โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตรเหมืองใหญ่บ้านท่าแก

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้น้ าในการท าการเกษตรได้อย่าง

พอเพียงและท่ัวถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

คลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 ม. 

หนา 0.10 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 120.00 ม. และวางท่อ 

คสล. Ø 0.80 จ านวน 10 ท่อน

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 494,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือท าการเกษตรได้ใช้น้ า

ในการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสามารถใช้น้ าในการท าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ซ่อมสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน

ไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม

วัตถุประสงค์ เพ่ือซ่อมแซมระบบส่งน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

ในการใช้งานและเกษตรกรสามารถใช้น้ าจากสถานีสูบน้ าได้

อย่างเพียงพอในการท าการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

คลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 ม. 

สูง 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 99,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรได้ใช้น้ า

ในการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ผลคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสามารถใช้น้ าในการท าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

 -16-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ

การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

1.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการสัญจรไปมาติดต่อราชการของ

ประชาชนท่ีมาใช้บริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

1.) ผิวจราจร คสล.กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 204.00 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,224 ตรม.

2.) งานขยายท่อเหล่ียม คสล.ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม.

ยาวรวม 4.00 ม. ชนิด 2 ช่อง

3.) เสาไฟฟ้าแบบก่ิงเด่ียว สูง 9.00 ม. จ านวน 7 ต้น

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1,768,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาว้อ

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

1.) ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาว 1,000 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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4,000 ตร.ม.

2.) ดินถมคันทางปรับเกล่ียแต่ง กว้าง 4.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.50 ม.

ยาว 150 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 288,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนโพธ์ิ-บ้านราษฎร์ยางชุม

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

1.)ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาว 900 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า

3,600 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 221,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทางการ

เกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

4.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนน้อย ม.4

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

1.) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาว 187 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนเกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 

935 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 497,000 บาท
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ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร

ไปมาและปลอดภัย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

5.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าส าหรับใช้ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ม.11 

บ้านห้วยหวาย

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้ าอุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอและท่ัวถึงโดยไม่ขาดแคลน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ขนาดกว้างเฉล่ีย 25.00 ม. ยาวเฉล่ีย 50.00 ม.

ขุดลึกเฉล่ีย 2.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ลบ.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 118,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้น้ าประปาในการอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้ าประปาในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

6.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหางเรียง-บ้านไร่

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

1.) ผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 ม. หนา 0.10 ม.

ยาว 2,650 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,950 ตร.ม.

2.) ดินถมคันทางปรับเกล่ียแต่ง กว้าง 4.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.50 ม.

ยาว 200 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 381,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตรสะดวกมากข้ึน
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วาระท่ีส าคัญ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

7.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหางเรียง-บ้านวังปลาฝา

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

1.) ผิวจราจร ลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 ม. หนา 0.10 ม.

ยาว 2,650 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,950 ตร.ม.

2.) ดินถมคันทางปรับเกล่ียแต่ง กว้าง 4.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.50 ม.

ยาว 680 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,330 ลบ.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 334,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

8.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังกุ่ม-บ้านไร่ป่าไม้แดง

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

1.) ขุดร้ือพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 5.00 ม. หนา 0.10 ม.

ยาวรวม 200 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรขุดร้ือพ้ืนทางเดิมแล้ว

บดทับ ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.

2.) ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 ม. หนา 0.10 ม. 

ยาวรวม 300 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 203,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตรสะดวกมากข้ึน
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วาระท่ีส าคัญ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

แผนงานการเกษตร

1.) โครงการ ซ่อมแซมพนังก้ันน้ าชีบ้านโนนโพธ์ิ

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ถมดิน ขนาดกว้าง 4.00 ม. เฉล่ีย 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. หรือมีพ้ืนท่ี

ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกล่ียไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 127,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีสามารถป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ น้ าไม่ท่วมภายในหมู่บ้านและต าบล

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.) โครงการ ก าจัดวัชพืชล าห้วยหวาย บ้านน้อยพัฒนา

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือ

การเกษตรและเพ่ือลดปัญหาวัชพืชขวางทางน้ าซ่ึงเป็นสาเหตุ

ท าให้น้ าท่วม

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ก าจัดวัชพืช กว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 1,200 ม.

หรือมีปริมาณการก าจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า 2,400.00 ลบ.ม. 

พร้อมขนวัชพืชท้ิงระยะทาง 1 กม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 147,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค

และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ น้ าไม่ท่วมในฤดูน้ าหลาก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและน้ าไม่ท่วม
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วาระท่ีส าคัญ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ ท่ี 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1.) โครงการ ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ดีในการมาติดต่อ

ราชการโดยให้มีห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอ สะอาดและได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม.

จ านวนห้องน้ าชาย 3 ห้อง จ านวนห้องน้ าหญิง 3 ห้อง 

และห้องน้ าส าหรับคนพิการจ านวน 1 ห้อง

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 485,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจ

ในการใช้บริการห้องน้ าส านักงาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอสะอาดได้มาตรฐานและ

มีความพึงพอใจ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.) โครงการ ขยายโรงจอดรถเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้านสถานท่ี

จอดรถได้มาตรฐานและปลอดภัย

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ขยายโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 32.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 497,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีสถานท่ีจอดรถได้

มาตรฐานและปลอดภัย

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัยในการมาติดต่อ

ราชการกับเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลร่วมถึง

เป็นสถานท่ีในการใช้เป็นฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุต่างๆ เช่น สถานท่ีจอดรถ

ดับเพลิง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ขนาดกว้าง 8.00 ม. จ านวน 2 ห้อง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

64.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 180,00 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือขอความ

ช่วยเหลือในด้านการประสบภัยต่างๆได้รับความช่วยเหลือ

ในทันทีโดยมีการเตรียมความพร้อม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ มีพ้ืนท่ีใช้สอยเพ่ิมข้ึน พร้อมท้ังมีความพร้อมในการช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีประสบภัยต่างๆได้ทันท่วงที

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

4.) โครงการ ปรับปรุงห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ดีในการมาติดต่อ

ราชการโดยให้มีห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอ สะอาด และได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ปรับปรุงห้องน้ าส านักงานช้ันล่างและช้ันบน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 

ยาว 5.00 ม. จ านวนห้องน้ าชาย 2 ห้อง,ห้องน้ าหญิง 3 ห้อง

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 194,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการใช้

บริการห้องน้ าส านักงาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีห้องน้ าใช้อย่างเพียงพอสะอาดได้มาตรฐานและ

มีความพึงพอใจ

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

5.) โครงการ ก่อสร้างป้อมยามส านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นท่ีเฝ้าเวรยามรักษาการอาคารส านักงานซ่ึงเป็นสถานท่ี

ราชการให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 50,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ทางราชการเพ่ิมข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สถานท่ีราชการ มีความปลอดภัยด้านทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ

การเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็น

ศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

1.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 115

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง

ทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 1,21

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน 3 Ø 0.60 ม. จ านวน 225 ท่อน 

พร้อมบ่อพักจ านวน 28 บ่อ และลงหินลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 207.50 ลบ.ม. 
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(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน ท.2-01)

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 600,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 1,21

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. 

มอก.ช้ัน 3 จ านวน 203 ท่อน บ่อพักรับน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับท่อกลม คสล. 

ขนาด Ø 0.80 ม. เข้า-ออก จ านวน 12 แห่ง (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถ่ิน ท.2-01)

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 600,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงรายละเอยีดเป้าหมายผลผลิตโครงการเพ่ือแก้ไขข้อความ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ พัสดุ ผู้ควบคุมงานให้ตรงกับนิยามของ พรบ.พัสดุ

ปี 2562 ของกองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

หมวด ครุภัณฑ์ส านักงาน

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เป้าหมาย จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ังประจ าส านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

จ านวน 1 ชุด (8 กล้อง) คุณสมบัติ สามารถดูได้ท้ังกลางวันและกลางคืน

แสงอนิฟราเรดสว่างไกลถึง 25 เมตร ติดต้ังได้ท้ังภายนอกและภายใน

อาคารส ารองข้อมูลกล้องผ่านทาง USB รองรับเมนูภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ เพียงสแกน QR Cord รองรับระบบ 

Cloud P2P

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 30,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  -  สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ประธาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ.2562

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอยีด

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - รายละเอยีดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2

พ.ศ.2562 ตามแบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 8

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ ท่ี 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1.) โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงานเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของส านักงานเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

จ้างเหมา รปภ. จ านวน 1 คน

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 254,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ของความปลอดภัยของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ส านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชี มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน

ของทางราชการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้

เข้มแข็งและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้เข้มแข็งและย่ังยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

1.) โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านท่าแก

วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนให้มี
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น้ าใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมถึงได้ใช้น้ าท่ีสะอาดได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3,618,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 3,618,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 3,618,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค

เพียงพอและท่ัวถึง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาดเพียงพอและท่ัวถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.) โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านป่ายาง

วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชน

ให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมถึงได้ใช้น้ าท่ีสะอาด

ได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3,618,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 3,618,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 3,618,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค

เพียงพอและท่ัวถึง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาดเพียงพอและท่ัวถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านไร่

วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชน

ให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมถึงได้ใช้น้ าท่ีสะอาด

ได้มาตรฐาน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
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งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3,618,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 3,618,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 3,618,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค

เพียงพอและท่ัวถึง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้ใช้น้ าสะอาดเพียงพอและท่ัวถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด

และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

1.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแผ่นดินทอง-

บ้านราษฎร์ยางชุม รหัสสายทาง ชย.ถ109-03

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพ่ือเป็นเส้นทางในการขนถ่าย

สินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,105.00 ม. เฉล่ีย 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ีจราจร

ไม่น้อยกว่า 5,370.00 ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 4,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกสบาย

ในการใช้เส้นทางน้ี ในการเดินทางและขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนเดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและสามารถขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

ได้อย่างรวดเร็ว

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังกุ่ม-

บ้านป่าไม้แดง รหัสสายทาง ชย.ถ109-02

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,020.00 น. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพ้ืนท่ีจราจร

ไม่น้อยกว่า 10,100.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 7,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 7,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 7,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

พร้อมกับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านน้อยพัฒนา-

บ้านโนนหมาว้อ รหัสสายทาง ชย.ถ.109-101

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพ้ืนท่ีจราจร

ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.
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งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3,500,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 3,500,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 3,500,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

4.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านท่าแกทอง-

บ้านแผ่นดินทอง รหัสสายทาง ชย.ถ.109-012

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่านสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,780.00 น. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพ้ืนท่ีจราจร

ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 6,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 6,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 6,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

5.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านท่าแกทอง-

บ้านป่าสะแกราษฎร์ รหัสสายทาง ชย.ถ.109-05

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่านสินค้าทางการเกษตร
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เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,780.00 น. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือมีพ้ืนท่ีจราจร

ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 6,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 6,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 6,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา พร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

6.) โครงการ ซ่อมสร้างทางผิวแอลฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านหางเรียง-

บ้านป่าไม้แดง รหัสสายทาง ชย.ถ.109-01

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-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 จ านวน 3,500,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 3,500,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 3,500,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง
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7.) โครงการ เสริมผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านโนนน้อย-

บ้านปากคันฉู รหัสสายทาง ชย.ถ.109-006

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-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 จ านวน 1,800,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 1,800,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 1,800,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

8.) โครงการ ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ช้ันพ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านแผ่นดินทอง-บ้านวังกุ่ม

รหัสสายทาง ชย.ถ.109-023

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. หรือมีผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 7,500,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 7,500,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 7,500,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

9.) โครงการ ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ช้ันพ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านวังกุ่ม-บ้านป่าไม้แดง

รหัสสายทาง ชย.ถ.109-02

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. หรือมีผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 9,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 9,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 9,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

10.) โครงการ ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ช้ันพ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านท่าแก-บ้านป่าสะแก

ราษฎร์ รหัสสายทาง ชย.ถ.109-05

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

พร้อมกับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. หรือมีผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม.
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งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 6,468,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 6,468,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 6,468,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อมกับ

ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทาง

การเกษตรสะดวกมากข้ึน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

11.) โครงการ ก่อสร้างถนน Aspfaitconrete ช้ันพ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายรอบบึงโลโพ

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป-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 จ านวน 24,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 24,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 24,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาพร้อม

กับขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้และเป็นแหล่งออกก าลังกาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายผลผลิต

การเกษตรและเป็นท่ีใช้ออกก าลังกาย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
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แผนงานการเกษตร

1.) โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหางเรียง

วัตถุประสงค์ เพ่ือซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพให้สูบน้ าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มท่ี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ก่อสร้างคลองส่งน้ า ขนาดกว้าง 1.20 ม.สูงเฉล่ีย 1.20 ม.

หนา 0.12 ม. ยาว 840.00 ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 4,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้ าในการท าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้ าในการท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.) โครงการ ยกระดับฝายหินท้ิงแม่น้ าชี บ้านโนนโพธ์ิ ม.1

วัตถุประสงค์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ในยามหน้าแล้งหรือขาดแคลนน้ า

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

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

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2,500,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 2,500,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 2,500,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้ าในการท าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้ าในการท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ าล าห้วยหวาย(ฝายนายมา หวดชัยภูมิ)

วัตถุประสงค์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ในยามหน้าแล้งหรือขาดแคลนน้ า
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เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 25.00 ม. ยาว 30.00 ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 4,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้ าในการท าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้ าในการท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

แผนงานการเกษตร

1.) โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ าล าห้วยหวาย(ฝายพ่อเภา) บ้านโนนหมาว้อ

วัตถุประสงค์ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ในยามหน้าแล้งหรือขาดแคลนน้ า

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 25.00 ม. ยาว 30.00 ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 4,000,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 4,000,000 บาท

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของเกษตรกรได้ใช้น้ าในการท าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรใช้น้ าในการท าการเกษตรอย่างเพียงพอ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ.2562

ครุภัณฑ์

แผนงาน สาธารณสุข

หมวด ครุภัณฑ์รถยนต์

ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง

เป้าหมาย จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 4,000,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  -  สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2563

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอยีด

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - รายละเอยีดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3

พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้

เข้มแข็งและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.) โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในระดับพ้ืนท่ี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ฝึกอบรมให้ความรู้จิตอาสา จ านวน 50 คน

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 100,000 บาท
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ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้และพร้อมส าหรับ

การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยต่างๆ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้นจากจิตอาสาภัยพิบัติ

ภายในหมู่บ้านกรณีเกิดภัยต่างๆ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1.) โครงการ ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีน้ี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ือสนับสนุน

แผนการขับเคล่ือนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท้องท่ีจังหวัดชัยภูมิ

ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีจังหวัด

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพาะช าต้นกล้าไม้ไผ่ จ านวน 500 ต้น

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 30,000 บาท

ตัวช้ีวัด ต้นกล้าไม้ไผ่แจกจ่ายให้ประชาชนปลูก จ านวน 500 ต้น

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนรวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ให้ต าบลลุ่มล าชีและจังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 ปี พ.ศ.2563

ครุภัณฑ์

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เป้าหมาย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง

ภายนอกอาคารใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 2 ตัว
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งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 64,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัด

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  -  สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอสอบถามท่ีประชุม "ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีน้ี" ขอทราบใน

รายละเอยีดเก่ียวกับโครงการฯ

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ตามท่ีอ าเภอบ้านเขว้าได้แจ้ง "โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีน้ี" จังหวัดชัยภูมิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายพันธ์ุไผ่มงคลจากวัดชัยภูมิ

พิทักษ์(วัดผาเก้ิง) น าไปปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ

วัด โรงเรียน หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชนและเครือข่ายต่างๆในการ

เพาะช ากล้าไม้ไผ่ เพ่ือสนับสนุนแผนงานการขับเคล่ือนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท้องท่ี

จังหวัดชัยภูมิ ให้ได้ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทุกแห่ง ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวโดยร่วมกับส่วนราชการ วัด โรงเรียน 

หน่วยงาน ชุมชนและเครือข่ายต่างๆในการเพาะช ากล้าไม้ไผ่

ประธาน  -  สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 ท่ีประชุม  - ไม่มี

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา

/อนุมัติ

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆหรือไม่

เร่ือง อ่ืนๆ นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสวภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามท่ีประชุมเก่ียวกับการซ่อมแซมบันไดพนังก้ันน้ าชีบ้านโนนน้อย

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเก่ียวกับโครงการขุดลอกบึงโลโพจะมีโอกาสมาขุดหรือไม่ ช่วงน้ีฤดูแล้ง

น่าจะมาด าเนินการได้แล้ว ไม่ใช้จะมาท าตอนช่วงท่ีมีน้ าเยอะๆก็จะได้สูบออกอกี

เหมือนทุกคร้ังท่ีผ่านมา ราษฎรเลยจะเสียโอกาสในการใช้น้ าและการขอสูบน้ า ซ่ึงใน
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ปัจจุบันจะใช้งบประมาณส่วนตัวหรืองบประมาณช่วยภัยแล้ง

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเก่ียวกับโครงการถนนลูกรังสายหนองส้มโรง-ป่าไม้แดง เคยสอบถาม

ในท่ีประชุมสภา สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 เก่ียวกับเร่ืองการขุดดิน

วางบริเวณริมถนน ซ่ึงผู้บริหารบอกว่าจะรีบด าเนินการเอาออกจนกระท่ังบัดน้ีก็ยังไม่เห็น

ด าเนินการ ต่อไปถ้าหน้าฝนมาการสัญจรจะยากล าบาก ชาวบ้านจะเดือดร้อน 

อยากให้รับแก้ไขโดยด่วน หลายท่านอาจจะมองปัญหาภัยแล้งแต่ส าหรับตัวเราแล้ว

ยังเห็นว่าจุดตรงน้ีก็ยังส าคัญไม่น้อยกว่าภัยแล้งเหมือนกัน เพราะถ้าไม่รีบเร่ง

ด าเนินการจะเกิดปัญหาเดือดร้อนต่อประชาชนท่ีใช้สัญจรไปมาได้

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามโครงการซ่อมแซมสะพานท่ีช ารุดด าเนินการถึงข้ึนตอนไหนแล้ว 

ส่วนถนนสายบ้านโนนน้อย-บ้านโนนโพธ์ิ บริเวณเลยบ้านท่าแกท่ีจะเข้าบ้านโนนโพธ์ิ

มีช่วงหน่ึงถนนมันแคบและช ารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่และเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆ

อยากให้ผู้บริหารประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้มาด าเนินการแก้ไขด่วน ส่วนโครงการ

ขยายคลองส่งน้ าเหมืองวังก าแพงจะมีการด าเนินการจริงหรือไม่

นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเร่ืองการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปีน้ี เทศบาลจะจัดหรือไม่ เพราะเข้า

ฤดูร้อนแล้วเกรงว่าอากาศร้อนจะมีปัญหาต่อนักกีฬาและนักกีฬาจะได้เตรียมพร้อม

ในการฝึกซ้อมต่อไป และเร่ืองการขอสูบน้ าช่วยภัยแล้ง อยากให้มีความชัดเจนในการ

ช่วยเหลือ เพราะสถานีสูบน้ าบ้านหางเรียงมีหลายหมู่บ้านท่ีจะต้องมาขอสูบน้ าใน

สถานนีสูบน้ าแห่งน้ี

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ขอช้ีแจง กรณีการซ่อมแซมพน้ังกันน้ าชีซ่อมแซมสะพานบ้านโนนน้อยตรงบันไดพน้ัง

ท่ีช ารุดและได้ประสานผู้รับจ้างแล้ว ทางผู้รับจ้างจะมาด าเนินการแก้ไขท าใหม่ 

เพราะตัวเติมคงซ่อมแซมไม่ได้
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 - ส่วนเร่ืองการขุดลอกบึงโลโพก็ได้ท าโครงการของบประมาณเข้าไปจ านวน 2 หน่วยงาน

คือ กรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ า แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะมาด าเนินการได้

ในช่วงไหนเราก็หวังว่าจะให้มาด าเนินการเร็วๆน้ี 

 - ส่วนการสูบน้ าช่วยภัยแล้งในช่วงน้ีก็ใช้งบส่วนตัวของเกษตรตามปกติ 

 - เร่ือง โครงการท่ีขุดดินมาวางบริเวณด้านข้างถนน ช่วงน้ีผู้รับจ้างจะให้มาด าเนินการ 

เขาก าลังด าเนินการบริเวณอื่นๆ อยากจะรีบเร่งประสานผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไข

ให้อย่างแน่นอน

 - เร่ือง ถนนสายบ้านโนนน้อย-บ้านโนนโพธ์ิ เป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงเคยได้พูดคุยกับนายก อบจ.แล้ว แต่ก็ยังไม่มาด าเนินการ

ให้เด๋ียวจะประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอกีรอบ

 - โครงการขยายคลองส่งน้ าเหมืองวังก าแพง ได้ด าเนินการแน่นอนเพราะได้ติดตาม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมาตลอด

 - โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตอนน้ีได้ท าสัญญาเกือบทุกโครงการ รอแต่ผู้รับจ้าง

มาลงมือท างาน

 - ส่วนการซ่อมแซมสะพานได้ก าชับเร่งรัดการด าเนินโครงการดังกล่าว

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปีน้ี จะพยายามเร่ง

ด าเนินการให้เร็วกว่าปีท่ีแล้ว

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม                 ชาติชาย  ใครกระโทก            
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      (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  

    ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หม่ืนจิตร

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

ตุ่น  ทุมพันธ์

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย

(นางสายฝน  โสวิชัย)

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

(นายประยูร พันธ์กุ่ม)
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