
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 สิริจรรยา
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 นางบุบผา ดีรักชาติ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าแก ม.2 บุบผา
7 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ขวัญพนม
8 นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ไพลิน
9 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด สกุลชภัสร์
10 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เอกชัย
11 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์
12 นางสาวสังวาล ข้ันชัยภูมิ จพง.การเงินและบัญชี สังวาล
13 นายรัตนากร งีสันเทียะ ก านันต าบลลุ่มล าชี รัตนากร
14 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2563
วันท่ี 18 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

-



วาระท่ีส าคัญ

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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้ เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี

ท่ีประชุมทราบ 1.) วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น.ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมมอบ

หน้ากากอนามัยท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนน้อยและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลป่าไม้แดง

2.) ให้ท่ีประชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563

จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 จ านวน 2 วัน คือ วันท่ี 18 และ 19 

พฤษภาคม 2563

ผู้รับรอง 1.นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามท่ีนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

เขต 1 เสนอให้มีการประชุมจ านวน 2 วัน คือวันท่ี 18 และ 19 พฤษภาคม 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

มีการก าหนดวันประชุม จ านวน 2 วัน คือวันท่ี 18 และ 19 พฤษภาคม 2563 ขอให้สมาชิก

มาประชุมตรงต่อเวลา เพ่ือจะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามท่ีก าหนด

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

เร่ือง รับรองรายงาน คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์

2563 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก ตามระเบียบ
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วาระท่ีส าคัญ

วาระท่ี 1- 5 จ านวน 42 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้ว กรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่า

ท่ีประชุมได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง การเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) คร้ังท่ี 5 

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ ประจ าปี พ.ศ.2563

ประธาน  - มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจง

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว1140 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เร่ือง แนวทาง

การจัดท าประชาคมท้องถ่ิน กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ได้อย่างเร่งด่วน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถ่ิน กรณีการ

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด จนกว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคล่ีคลาย

ไปในทางท่ีปลอดภัย

เหตุผลและความจ าเป็น

 - ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563 (เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในปี พ.ศ.2563-2564) เน่ืองจากการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมดังปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี ยังไม่ครอบคลุมและมีความเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ในพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไข

เปล่ียนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน

เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังน้ัน เพ่ือให้ถูกต้องและ

เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ 
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วาระท่ีส าคัญ

ให้ด าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังน้ี

1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน

3.) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง

ดังน้ัน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5

พ.ศ.2563 น้ีข้ึน เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน

และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อกีท้ังใช้

เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปและการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผน

พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) คร้ังท่ี 5 พ.ศ.2563 ในคร้ังน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 5

ปี พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

1.) โครงการ จัดซ้ือวัสดุส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก

วัตถุประสงค์  - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนเคร่ืองเล่น

เสริมพัฒนาการการนอกเหนือท่ีกรมฯจัดสรรให้แก่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

 - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส่ือสารและอุปกรณ์การสอนท่ีจ าเป็นให้เหมาะสม

กับความต้องการ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - จัดหาวัสดุส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนเคร่ืองเล่นเสริม

พัฒนาการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จ านวน 9 แห่ง

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 150,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 150,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 70 ของเด็กเล็กในแต่ละศูนย์ฯมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - เด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนหลังจากอุปกรณ์ส่ือท่ีพร้อมเพรียง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา
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2.) โครงการ จัดหาวัสดุ/คุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์  - เพ่ือจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 9 แห่ง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 9 แห่ง มีวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว ในการท าความสะอาด

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 45,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 45,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 70 ของเด็กเล็กได้รับวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - มีการท าความสะอาดในศูนย์ให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะกับ

การดูแลเด็กเล็ก

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.) โครงการ ฝึกอบรมอาชีพจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้กับคนพิการและ

ผู้ดูแลคนพิการ

วัตถุประสงค์  - เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่คนพิการและ

ผู้ดูแลคนพิการ

 - เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการ

เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่คนพิการ

 - เพ่ือน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - คนพิการและผู้ดูแลคนพิการท้ัง 22 หมู่บ้านภายในเขตต าบล

ลุ่มล าชีและผู้สังเกตุการณ์ จ านวน 80 คน

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 50,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 50,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 70 ของผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความและสามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพได้จริง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและผู้เข้าอบรมได้รับความรู้

เพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
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2.) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการต าบลลลุ่มล าชี

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ

และสวัสดิการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ

 - เพ่ือพัฒนาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชนให้เกิดการ

เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเกิดความภาคภูมิใจใน

คุณค่าของตนเอง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ไม่มี -

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 27,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 27,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าใจและมีความรู้

ทางด้านกฎหมายและสิทธิของตนท่ีพึงได้รับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้เร่ืองเก่ียวกับกฎหมายสิทธิ

ท่ีตนควรได้รับสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

3.) โครงการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

วัตถุประสงค์  - เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว

 - เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม

และครอบครัว

 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตส านึกในบทบาทหน้าท่ี

ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวในเขตพ้ืนท่ีต าบลลุ่มล าชี

ให้มีการพัฒนาในทิศทางท่ีดีมุ่งสู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 42,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 42,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของสตรีท่ีเข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี

ของตนเองในสังคม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - สตรีในต าบลเข้าใจบทบาทหน้าท่ีตนเองในสังคมและสามารถ

พาครอบครัวของตนเองอยู่อย่างมีความสุขได้ในสังคม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

 -6-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

4.) โครงการ ส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์  - เพ่ือเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและ

ประชาชนท่ัวไป

 - เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพ่ึงตนเอง

และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน

 - เพ่ือส่งเสริมกลุ่มสตรีและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีต าบลลุ่มล าชี

จ านวน 80 คน

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 40,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 40,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปพัฒนา

อาชีพได้จริง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - แม่บ้านและประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมรายได้

ให้กับครอบครัว

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ

เกษตร

แผนงานการเกษตร

1.) โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโลโพ หมู่ 16

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้น้ าในการท าการเกษตรได้อย่าง

พอเพียงและท่ัวถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - คลองส่งน้ า คสล. กว้าง 1.20 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100 ม.

(ตามแบบรายการเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก าหนด)

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 70 ของประชาชนได้ใช้น้ าในการท าการเกษตรเพ่ิมข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนใช้น้ าในการท าการเกษตรอย่างพอเพียงและท่ัวถึง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

1.) โครงการ ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ 4

วัตถุประสงค์  - เพ่ือใช้สูบน้ าเอนกประสงค์

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 ชุด

งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้ าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ในการช่วยเหลือด้านต่างๆ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนได้ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ า

ช่วยเหลือกรณีต่างๆ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็น

ศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

1.)โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ าในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ 4

วัตถุประสงค์  - เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังและสามารถระบายน้ าออกจากหมู่บ้านได้

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว 130 เมตร

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ี สามารถระบายน้ าได้ดีข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้านได้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

1.) โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ 10

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมู่บ้าน

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท
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ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่ 10 ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.)โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านหนองส้มโรง ม .18

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือนและใช้ใน

การท าเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมู่บ้านและพ้ืนท่ีการเกษตร

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่ 18 ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน

และในการท าการเกษตร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ 19

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกในเวลากลางคืน

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 50,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 50,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 60 ของความพึงพอใจของประชาชน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกในเวลากลางคืน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

4.) โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรคลองตูมกา บ้านวังกุ่ม หมู่ 5

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการท าการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ือการเกษตร
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งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในการท าการเกษตรเพ่ิมข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - เกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าในการท าการเกษตร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

1.) โครงการ ท าความสะอาดระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 11

วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้ระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ท าความสะอาดรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านทุกจุด

งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ าได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ระบายน้ าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1.) โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

วัตถุประสงค์  - เพ่ือใช้เก็บเอกสารส าคัญทางการเงิน จัดเก็บพัสดุและเอกสาร

หลักฐานต่างๆของกองคลัง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จ านวน 1 หลัง

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 500,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 500,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - อาคารเก็บพัสดุเอกสาร จ านวน 1 หลัง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - มีสถานท่ีการจัดเก็บพัสดุเอกสารส าคัญต่างๆ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

1.) โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ 14
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วัตถุประสงค์  - เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน

ได้รับทราบข่าวสารอย่างชัดเจนและท่ัวถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - หอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กส าหรับติดต้ังล าโพง 

จ านวน 1 แห่ง พร้อมเคร่ืองขยายเสียง (ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง

เสาติดต้ังหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมฯ)

งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านปากคันฉูได้รับข่าวสารจาก

การประชาสัมพันธ์ของผู้น าเพ่ิมข้ึน ชัดเจนข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับข่าวสารชัดเจนและท่ัวถึงจากการ

ประชาสัมพันธ์ของผู้น า

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

2.) โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ 16

วัตถุประสงค์  - เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน

ได้รับทราบข่าวสารอย่างชัดเจนและท่ัวถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - หอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กส าหรับติดต้ังล าโพง 

จ านวน 1 แห่ง พร้อมเคร่ืองขยายเสียง (ตามแบบมาตรฐาน

ก่อสร้างเสาติดต้ังหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมฯ)

งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านคลองโลโพได้รับข่าวสาร

จากการประชาสัมพันธ์ของผู้น าเพ่ิมข้ึน ชัดเจนข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับข่าวสารชัดเจนและท่ัวถึงจากการ

ประชาสัมพันธ์ของผู้น า

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

3.) โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านราษฏร์ยางชุม หมู่ 20

วัตถุประสงค์  - เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน

ได้รับทราบข่าวสารอย่างชัดเจนและท่ัวถึง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - หอกระจายข่าวแบบโครงเหล็กส าหรับติดต้ังล าโพง 

จ านวน 1 แห่ง พร้อมเคร่ืองขยายเสียง (ตามแบบมาตรฐาน

ก่อสร้างเสาติดต้ังหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมฯ)
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งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านราษฏร์ยางชุมได้รับข่าวสาร

จากการประชาสัมพันธ์ของผู้น าเพ่ิมข้ึน ชัดเจนข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับข่าวสารชัดเจนและท่ัวถึงจากการ

ประชาสัมพันธ์ของผู้น า

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

4.) โครงการ ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 17

วัตถุประสงค์  - เพ่ือป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 จุด

งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 60 ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปัญหายาเสพติดลดลง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด 

เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

5.) โครงการ ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 22

วัตถุประสงค์  - เพ่ือป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 จุด

งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 100,000 บาท

ตัวช้ีวัด  - ร้อยละ 60 ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปัญหายาเสพติดลดลง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  - ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด 

เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ

แผนงานการศึกษา

1.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 90 

ล าดับท่ี 8 

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ (เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน)

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 9 ศูนย์

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 8,500 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 8,500 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 8,500 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ (เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน)

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานในการจัดการศึกษาของกองการศึกษา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 9 ศูนย์

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 10,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 10,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีอาจเพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,500 บาท

2.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 93

ล าดับท่ี 17 

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศพด.

สังกัดเทศบาลต าบลลลุ่มล าชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานของ

ศพด.รวมท้ังแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูล ข้อคิดเห็น

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 9,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 9,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 9,000 บาท
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รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศพด.

สังกัดเทศบาลต าบลลลุ่มล าชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานของ

ศพด.รวมท้ังแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูล ข้อคิดเห็น

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 10,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 10,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีอาจเพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,000 บาท

3.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 91

ล าดับท่ี 11 

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานของ

ศพด.รวมท้ังแลกเปล่ียนข้อมูล ข้อคิดเห็น

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 20,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 20,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 20,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ ส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานของ

ศพด.รวมท้ังแลกเปล่ียนข้อมูล ข้อคิดเห็น

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 20,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 20,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงช่ือโครงการเพ่ือให้คลอบคลุมทุกด้านในการพัฒนาคุณภาพ

เด็กปฐมวัย เปล่ียนแปลงโดยเพ่ิมค าว่า "และพัฒนาคุณภาพชีวิต"
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4.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 95

ล าดับท่ี 24

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ออกก าลังกายและสนุกสนานกับการเล่นกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ข้อคิดเห็น

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 20,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 20,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 20,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ออกก าลังกายและสนุกสนานกับการเล่นกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ข้อคิดเห็น

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 25,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 25,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงงบประมาณจาการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีอาจเพ่ิมข้ึน ผู้เข้าร่วม

โครงการเพ่ิมข้ึน เปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมข้ึน จ านวน 5,000 บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้เข้มแข็งและย่ังยืน

แผนงานสาธารณสุข

1.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 104

ล าดับท่ี 5

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ให้บริการประชาชนในการน าส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลโดยรถบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน
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งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 275,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 275,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 275,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ให้บริการประชาชนในการน าส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาลโดยรถบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ท้ัง 22 หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีต าบลลุ่มล าชีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินการการให้บริการประชาชน

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปล่ียนแปลง

เป้าหมายผลผลิตโครงการบางส่วนให้ครอบคลุมโดยเปล่ียนแปลงงบประมาณเพ่ิมข้ึน

จ านวน 25,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 108

ล าดับท่ี 6

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 50,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 50,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 50,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 75,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 75,000 บาท
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เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีอาจเพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน เปล่ียนแปลงบประมาณเพ่ิมข้ึน จ านวน 25,000 บาท

2.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 109

ล าดับท่ี 8

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 50,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 50,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 50,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 150,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 150,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีอาจเพ่ิมข้ึน และ

เพ่ือให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ งบประมาณเปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน จ านวน 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

1.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 117

ล าดับท่ี 7

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านท่าแก หมู่ท่ี 2

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

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

2.) วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. สามแถว จ านวน 17 ท่อน
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3.) คลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.

ยาว 17.00 ม.

4.) งานคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ ากัดเซาะ 180.00 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านท่าแก หมู่ท่ี 2

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 ม. หนา 0.10 ม. 

ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 98.00 ม. ตามแบบรายการเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก าหนด

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนและพ้ืนท่ีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้สนองโครงการ

(มีการประชาคมจากหมู่บ้านเพ่ือเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

2.) แผนงาน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 หน้าท่ี 118

ล าดับท่ี 9

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (เดิม)

โครงการ ก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ 4

(สายศาลปู่ตาบ้านคลองโลโพ-ท่ีพักสายตรวจต าบลลุ่มล าชี)

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม ยาว 63 ม. ไหล่ทางลูกรัง

ปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนทีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ อปท.ทถ 2-202)

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 216,400 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท
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รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(ท่ีเปล่ียนแปลง)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ 4

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ผิวจราจรคอยกรีตเสริมเหล็ก

สายท่ี 1 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 61.00 ม. ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย

กว้างเฉล่ีย 0.20 ม.

สายท่ี 2 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม.  ยาว 72.00 ม. ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย

กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ีความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 133.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 332.50 ตร.ม.

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 216,400 บาท

พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท

เหตุผลความจ าเป็น

เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนและพ้ืนท่ีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้สนองโครงการ

(มีการประชาคมจากหมู่บ้านเพ่ือเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 5 ปี พ.ศ.2563

1.) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เป้าหมาย จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

แบบดับเบ้ิล

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 854,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง

2.) แผนงาน สาธารณสุข

หมวด ครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เป้าหมาย จัดซ้ือเตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นได้

(เพ่ือด าเนินการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี)

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 50,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

3.2) เร่ือง รายงานสถานะทางการเงนิและการคลัง ณ ปัจจุบัน

ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ช้ีแจง

นางสาวสังวาล ข้ันชัยภูมิ เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี

 - รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจ าเดือน เมษายน 2563 

ดังรายละเอยีดดังน้ี

ยอดยกมา จ านวน บาท

หมวดภาษีอากร จ านวน บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน บาท

หมวดรายได้จากทุน จ านวน บาท

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน บาท

บาท

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

บาท

เงินฝากกระทรวงการคลัง จ านวน บาท

ลูกหน้ีเงินยืม จ านวน บาท

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ จ านวน บาท

ลูกหน้ีภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน บาท

ลูกหน้ีอื่นๆ จ านวน บาท

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จ านวน บาท

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 5%

เงินรับฝากประกันสัญญา จ านวน บาท

เงินรับฝากประกันสังคม จ านวน บาท

จ านวน -                       บาท

13,901.44               

125,775.00             

4,693.00                

บาท

รายรับ(หมายเหตุ 1)

รวม

จ านวน 61,756.00               บาท

-                       

-                       

4,730.40                

จ านวน 2,192.50                 

รวม 12,582,006.17         

1,956,300.00          

-                       

-                       

2,351,941.04           

10,108,092.29         

12,520,250.17         

-                       

58,024.34              

-                       

42,255,844.92       
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เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน บาท

เงินรับฝากอื่นๆ จ านวน บาท

เจ้าหน้ีเงินสะสม จ านวน บาท

เงินสะสม จ านวน บาท

บาท

บาท

งบกลาง จ านวน บาท

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) จ านวน บาท

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน บาท

ค่าตอบแทน จ านวน บาท

ค่าใช้สอย จ านวน บาท

ค่าวัสดุ จ านวน บาท

ค่าสาธารณูปโภค จ านวน บาท

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน บาท

เงินอุดหนุน จ านวน บาท

บาท

เงินฝากกระทรวงการคลัง จ านวน บาท

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จ านวน บาท

ลูกหน้ีเงินยืม จ านวน บาท

ลูกหน้ีอื่นๆ จ านวน บาท

ลูกหน้ีเงินสะสม จ านวน บาท

รายจ่ายค้างจ่าย จ านวน บาท

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จ านวน บาท

เงินรับฝากประกันสัญญา จ านวน บาท

เงินรับฝากประกันสังคม จ านวน บาท

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน บาท

เงินรับฝากอื่นๆ จ านวน บาท

เงินสะสม จ านวน บาท

บาท

บาทรวมรายจ่าย 8,484,444.88          

-                       

402,645.90             

20,769.42              

1,157,000.00           

รวม 3,556,113.62          

-                       

-                       

-                       

19,398.30              

-                       

74,020.00-               

1,956,300.00          

-                       

-                       

รวม 4,928,331.26          

84,000.00              

-                       

รวม 2,925,483.87          

รวมรายรับ 15,507,490.04         

รายจ่าย

1,436,785.00          

68,350.00              

548,566.16             

395,212.92             

125,023.65             

417,438.13              

-                       

-                       

2,135,353.53          

209,060.00            
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บาท

บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 4

เร่ือง เสนอเพ่ือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 6 รายการ 

พิจารณา/อนุมัติ 4.1.1.) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแก่ทอง ม.22

ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ช้ีแจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ช้ีแจงรายละเอยีดเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 ดังน้ี

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ฉบับท่ี ฉบับแรก

งบประมาณอนุมัติ บาท

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม

 - ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแกทอง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หนา 0.04 ม.ยาว 212.00 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint

(สีเหลือง) 16.96 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 58 หน้า 134

ข้อความใหม่

 - ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแกทอง

ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.04 ม.ยาว 212.00 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint

(สีเหลือง) 16.96 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 58 หน้า 134

ยอดยกไป 49,278,890.08       

300,000.00           
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ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.1) โครงการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแก่ทอง ม.22

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.1.2) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎ์ยางชุม ม.20

ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ช้ีแจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ช้ีแจงรายละเอยีดเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 ดังน้ี

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ฉบับท่ี ฉบับแรก

งบประมาณอนุมัติ บาท

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม

 - ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint

(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 49 หน้า 132

ข้อความใหม่

 - ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม

ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint

(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 49 หน้า 132

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.2) โครงการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านราษฎ์ยางชุม ม.20

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.1.3) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย ม.11

ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ช้ีแจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ช้ีแจงรายละเอยีดเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 ดังน้ี

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ฉบับท่ี ฉบับแรก

งบประมาณอนุมัติ บาท

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม

 - ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint

(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 28 หน้า 125

ข้อความใหม่

 - ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย

ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 170.00 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. งานตีเส้น Thermoplastic Paint

300,000.00           
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(สีเหลือง) 17.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.ทถ 7-201 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 28 หน้า 125

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.3) โครงการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยหวาย ม.11

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.1.4) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านท่าแก ม.2

ประธาน  - เชิญผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแก ม.2 ช้ีแจง

นางบุบผา ดีรักชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแก ม.2

 - ด้วยโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ได้ต้ังโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านท่าแก ม.2 โดยโครงการดังกล่าว

ได้ด าเนินการก่อสร้างตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2563 แล้วน้ัน

ซ่ึงทางผู้น าและชาวบ้านได้ท าการประชุมประชาคม เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงช่ือโครงการและ

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงปริมาณงาน ทางชาวบ้านมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ช้ีแจงรายละเอยีดเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 ดังน้ี

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ฉบับท่ี ฉบับแรก

งบประมาณอนุมัติ บาท

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม

โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านท่าแก ม.2

300,000.00           
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ปริมาณงาน 1.) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. สามแถว 

จ านวน 24 ท่อน 

2.) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. สามแถว 

จ านวน 17 ท่อน 

3.) คลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 ม. 

ลึก 0.80 ม. ยาว 17.00 ม.

4.) งานคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ ากัดเซาะ 180.00 ตร.ม.

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 7 หน้า 117

ข้อความใหม่

โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแก ม.2

ปริมาณงาน กว้าง 0.80 ม. หนา 0.10 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 98.00 ม.

ตามแบบรายการเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก าหนด  

1.) งานขุดดินด้วยเคร่ืองจักร

2.) ทรายหยาบรองพ้ืน

3.) งานคอนกรีตหยาบ

4.) งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.

5.) เหล็ก RB 6 มม.(รวมค่าแรงงาน)

6.) เหล็ก DB 12 มม.(รวมค่าแรงงาน)

7.) ลวดผูกเหล็ก

8.) งานไม้แบบ

9.) ค่าแรงงานไม้แบบ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 7 หน้า 117

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.4) โครงการ

ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านท่าแก ม.2

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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4.1.5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนน้อย ม.4

ประธาน  - เชิญก านันต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง

นายรัตนากร งสัีนเทียะ ก านันต าบลลุ่มล าชี

 - ด้วยโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ได้ต้ังโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ม.4 ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 63.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง

ปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม. 

ตามแบบมาตรฐาน งานทางส าหรับ อปท. ทถ 2-202 โดยโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ

ก่อสร้างตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2563 แล้วน้ัน ซ่ึงทางผู้น าและ

ชาวบ้านได้ท าการประชุมประชาคม เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงปริมาณงานของ

โครงการฯทางชาวบ้านมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ช้ีแจงรายละเอยีดเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 ดังน้ี

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ฉบับท่ี ฉบับแรก

งบประมาณอนุมัติ บาท

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 63.00 ม. ไหล่ทางลูกรัง

ปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม. 

ตามแบบมาตรฐาน งานทางส าหรับ อปท. ทถ 2-202 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 9 หน้า 118

ข้อความใหม่

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 1 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 61.00 ม. ไหล่ทาง

ลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. สายท่ี 2 กว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 72.00 ม.

ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ียกว้างเฉล่ีย 0.20 ม. และพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
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332.50 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.ทถ 2-204 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 9 หน้า 118

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.5) โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย ม.4

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.1.6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8

ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ช้ีแจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ช้ีแจงรายละเอยีดเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 แก้ไขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 ดังน้ี

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ฉบับท่ี ฉบับแรก

งบประมาณอนุมัติ บาท

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8 ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 93.00 ม.

ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. ตามมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ 2-202 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

ข้อ 9 หน้า 122

ข้อความใหม่

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8 ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 93.00 ม.

300,000.00           
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ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ีย กว้างเฉล่ีย 0.20 ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาว 26.00 ม. ไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ียกว้างเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. ทถ 2-202 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 9

หน้า 122

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.6) โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆหรือไม่

เร่ือง อ่ืน ๆ นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ขอเสนอแนะ เร่ือง กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการในเทศบัญญัติท่ีเสนอผ่านสภา

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ อยากให้มีเอกสารท่ีเกิดความชัดเจน บุคคลท่ีมาช้ีแจงต้อง

เตรียมความพร้อมและความเข้าใจในโครงการท่ีขอแก้ไขเปล่ียนแปลง ถ้าวางรูปแบบอย่าง

ท่ีว่าน่าจะดูมีหลักการเป็นระบบท่ีจะออกมาดี โดยเฉพาะเร่ืองของการจัดท าประชุม

ประชาคม ว่ามีจ านวนก่ีคน จากโครงการเดิมเปล่ียนแปลงเป็นโครงการใหม่ควรให้มี

รายละเอยีดท่ีชัดเจนและมิติท่ีประชุมเห็นชอบหรือไม่ ถ้าจัดท าได้แบบน้ีก็ถือว่าสมบูรณ์แบบ

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามเร่ืองท่ีเคยติดต่อไว้ในการซ่อมแซมบันไดพน้ังกันแม่น้ าชีบ้านโนนน้อยท่ีช ารุด

จนกระท่ังในปัจจุบันก็ยังไม่มาด าเนินการให้ กลัวสัญญาค้ าประกันจะหมดก่อน 

อยากฝากให้ผู้บริหารติดตามให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการให้ด่วนก่อนท่ีน้ าจะมา

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เร่ือง การเปล่ียนแปลงโครงการในเทศบัญญัติเห็นว่าอยากให้ผู้น าในหมู่บ้านมาช้ีแจง

เหตุผลและความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงน้ัน ตามท่ีรองนายกเสนอแนะ 

ในส่วนตัวก็เห็นด้วย ควรมีรายละเอยีดและเข้าใจบุคคลท่ีจะมา ส่วนโครงการหมู่ท่ี 8 

บ้านหางเรียง ท่ีแก้ไขเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีพิมพ์ข้อความตกหล่นคงไม่ต้องเชิญผู้น ามาช้ีแจง

ช้ีแจง 
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ขอช้ีแจง การซ่อมแซมบันไดพน้ังกันแม่น้ าชีบ้านโนนน้อยก็ได้ประสานโยธาธิการจังหวัด

แล้วว่าจะมาด าเนินการให้แต่ก็ยังไม่มา เด๋ียวจะติดตามให้ตลอดให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการ

ซ่อมแซมก่อนครบก าหนดสัญญาแน่นอน

นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี

 - ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีทุกท่าน 

ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ทางคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าท่ีเทศบาลทุกท่าน

จะเข้าพ้ืนท่ีไปบ ารุงรักษาต้นไม้ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

ณ ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ ตามโครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ โดยการตัดหญ้า พรวนดิน 

ท าแนวก้ันไฟ เพ่ือท่ีจะได้รายงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดประชุมเวลา 13.10 น.

ว่าท่ี ร.ต. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ต าแหน่ง
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

(ชาติชาย ใครกระโทก)

ชาติชาย ใครกระโทก

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี



ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

 -31-

ตรวจถูกต้อง

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

ยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน

(นางสายฝน  โสวิชัย)

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

สายฝน โสวิชัย

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สมัย ป้อจัตุรัส

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

บุญล้อม หม่ืนจิตร

ตุ่น ทุมพันธ์


