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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
นางเกสอน สมีนาง
นายไกล พืชผักหวาน
นายสมศักดิ์ แถวนาดี
นายรังสรรค์ สมีนาง
นายสมดี สุจริต
นายอภิชัย กองค้า
นายบุญเลิศ วรบุตร
นายบุญช่วย ใสเสริม
นายจาตุรงค์ นวลจันทร์
นางพิษณุ นามสนธิ
นายสัจจา จานงค์ศรี
นายสมร ใสบาล
นายวีระชาติ อันพันลัม
นางละมูล สุดสงคราม
นายสุวิทย์ สิงห์มี

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ อบต.บ้านลาน
รองประธานสภาฯ อบต.บ้านลาน
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 1
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 2
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 3
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 3
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 4
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 6
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 5
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 6
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 7
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 8
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 9
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 9
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 10
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 10
น.ส.เสาวณี ประสิทธิ์นอก ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 11
น.ส.บังอร นารินทร์
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 12
นายสมาน จ่าบาล
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 12
น.ส.กาญจนสุดา นาที ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 13
นางทองเบ็ญ จ่าบาล
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 13
นายประสิทธิ์ ศรีจันดา ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 14
นายน้อย ทบแป
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 14
นายเสน่ห์ ปุราถาเน
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 15
นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์ ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 15
นางสาพรรณ วรรณสุด ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 16
นายทวีศักดิ์ ชมเชยรัก ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 16
นายสมชาย สันทิตย์
เลขานุการสภา อบต.บ้านลาน

ลายมือชื่อ
เกรียงศักดิ์ โสมา
เกสอน สมีนาง
ไกล พืชผักหวาน
สมศักดิ์ แถวนาดี
รังสรรค์ สมีนาง
สมดี สุจริต
อภิชัย กองค้า
บุญเลิศ วรบุตร
บุญช่วย ใสเสริม
จาตุรงค์ นวลจันทร์
พิษณุ นามสนธิ
สัจจา จานงค์ศรี
สมร ใสบาล
วีระชาติ อันพันลัม
ละมูล สุดสงคราม
สุวิทย์ สิงห์มี
เสาวณี ประสิทธิ์นอก
บังอร นารินทร์
สมาน จ่าบาล
กาญจนสุดา นาที
ทองเบ็ญ จ่าบาล
ประสิทธิ์ ศรีจันดา
น้อย ทบแป
เสน่ห์ ปุราถาเน
ธีระวุฒิ รบไพรินทร์
สาพรรณ วรรณสุด
ทวีศักดิ์ ชมเชยรัก
สมชาย สันทิตย์

หมายเหตุ
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ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางน้อย ชนะเกตุ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

ลายมือชื่อ
ลา

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นายเสวก ลารังสิต
นายศุภชัย สีเนย์
นายสมชัย ไสยะวงษา
นางสาริศา ลารังสิต
นายพงณพัช ชาวเหนือ
นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์

ตาแหน่ง
นายกอบต.บ้านลาน
รองนายก อบต.บ้านลาน
รองนายก อบต.บ้านลาน

น.ส.สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุธาสินี เชิดโกทา
นายวิชิต ใสจูง
น.ส.จิราพร วันจันทร์
นายวรจักร วิทย์ตะ
น.ส. สุภานัน สมอหมอบ
พ.จ.อ. บรรจบ เงาะเศษ
น.ส.วราภรณ์ ชมภู
นางวริศรา ปัจจวงษ์

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เลขานุการนายก อบต.บ้านลาน

รองปลัดอบต. บ้านลาน
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน

ลายมือชื่อ
เสวก ลารังสิต
ศุภชัย สีเนย์
สมชัย ไสยะวงษา
สาริศา ลารังสิต
พงณพัช ชาวเหนือ
ไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์

จิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์
สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์

สุธาสินี เชิดโกทา
วิชิต ใสจูง
จิราพร วันจันทร์
วรจักร วิทย์ตะ
สุภานัน สมอหมอบ
บรรจบ เงาะเศษ
วราภรณ์ ชมภู
วริศรา ปัจจวงษ์

ตามที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน ได้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ
นายอาเภอบ้านไผ่ เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2562 และนายอาเภอบ้านไผ่ จึงมีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 มีกาหนด
ไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อ
ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน ในการพิ จ ารณา
เห็ น ชอบร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
และ เรื่ องอื่นๆ ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านลานอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 54 ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามสมัย

หมายเหตุ
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ประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้านลาน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน ในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และ เรื่องอื่นๆ ขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลบ้ า นลาน ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้ ง แต่ เ วลา
08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
ด้ว ยอาเภอบ้านไผ่ ได้กาหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช
2563 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในการนี้อาเภอบ้านไผ่ได้
ขอเชิญบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
คว ามจงรั ก ภั ก ดี และส านึ ก ในพ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ พ สกนิ ก ร
ทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลานจึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปีพุทธศักราช 2563 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา
06.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาเภอบ้านไผ่

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับทราบ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
เรียนเชิญครับ
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จะดาเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม
เรียนเชิญครับ

นายสัจจา จานงค์ศรี
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสัจจา
จ านงค์ ศ รี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ตามที่
คณะกรรมการได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 28 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ บันทึกรายงานการประชุม
ฉบับนี้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการ
ประชุมดังกล่าวมีจุดที่ต้องมีจุดที่ต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อย ดังนี้
หน้ า ที่ 1 รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ให้ เ พิ่ ม เติ ม รายชื่ อ ของ
ท่านสมาชิกสภาฯ นายบุญช่วย ใสเสริม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เนื่องจากใน
วันนั้นสมาชิกสภาฯรายดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุม และตัดรายชื่อของ
นายอดิศักดิ์ ไสวงาม ออกเนื่องจากสมาชิกรายดังกล่าวได้ลาออกไปแล้ว
หน้ า ที่ 37 บรรทั ด ที่ 3 จากด้ า นล่ า ง ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า บริ เ วณ
ด้านหน้าฝายน้าฝาย เป็น ด้านหน้าฝายน้าล้นผ่าน
ตามที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว มีจุดที่ต้องแก้ไขเพียงเท่านี้
เพื่ อ ให้ บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดพบข้อบกพร่องขอให้ท่านประธานได้โปรดแจ้ง
ในที่ประชุมเพื่อแก้ไขต่อไปด้วยครับ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนใดของรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วที่ต้องแก้ไขอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สภาฯ สมัย สามัญ สมัย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 ท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวโปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
โดยการยกมือเหนือศีรษะ จานวน 27 เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
ผู้อานวยการกองคลัง

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องรายงานสถานะการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองคลังชี้แจงต่อที่ประชุมเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉัน นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ งานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานะ
การเงิน ประจาปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เพื่อประกอบการรายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน รายละเอียด ดังนี้

ด้านรายรับ

ประเภท
ประมาณการ
หมวดภาษีอากร
416,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
584,800.00
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
190,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
12,000.00
หมวดรายได้จากทุน
5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
24,792,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
28,000,000.00
รวมทั้งสิ้น
54,000,000.00

รับจริง
27,520.00

สูงกว่า/(ต่ากว่า)
ประมาณการ
(388,480.00)

575,183.70

(9,616.30)

100,018.60
79,310.00
17,926,626.78
24,667,427.00
43,376,086.08

(90,181.40)
67,310.00
(5,000.00)
(6,865,373.22)
(3,332,573.00)
(10,623,913.92)
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ด้านรายรับ
ประมาณการรายรับ
รายจริง
รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ

54,000,000.00
43,376,086.08
10,623,913.92

บาท
บาท
บาท

2. ด้านรายจ่าย
ประเภท

ประมาณการ
17,543,762.00
3,749,640.00
8,981,760.00
1,392,000.00
8,653,400.00
3,226,718.00
504,000.00
1,444,200.00
5,122,520.00
3,382,000.00
54,000,000.00

งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายจ่าย
จ่ายจริง
รายจ่ายจริง ต่ากว่า
ประมาณการ
3. หมวดเงินสะสม (คงเหลือ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)
เงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม

จ่ายจริง
14,627,848.00
2,661,371.38
6,242,534.00
475,418.00
4,993,815.48
2,022,583.71
340,140.19
466,660.00
3,389,500.00
3,292,464.39
38,512,335.15

สูงกว่า/(ต่ากว่า)
ประมาณการ
(2,915,914.00)
(1,088,268.62)
(2,739,226.00)
(916,582.00)
(3,659,584.52)
(1,204,134.29)
(163,859.81)
(977,540.00)
(1,733,020.00)
(89,535.61)
(15,487,664.85)

54,000,000.00
38,512,335.15
15,487,664.85

บาท
บาท
บาท

5,997,614.12
12,484,402.08

บาท
บาท

4. รายงานรับ - จ่ายเงิน
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
ผลต่าง (รายรับสูงกว่ารายจ่าย)

43,376,086.08
38,512,335.15
4,863,750.93

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านโปรดพิจารณาตามรายละเอียด
ในเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจกให้ค่ะ สาหรับผู้อานวยการกองคลัง ขอรายงาน
สถานะการเงินการคลังเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1 มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ เรียนเชิญครับ
-ไม่ม-ี
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม กระผมจะเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
5.1 สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้า นลานได้ มีมติ อนุมัติ
ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 จานวน
13 โครงการ งบประมาณทั้ง สิ้น 2,651,800 บาท (สองล้า นหก
แสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริห ารส่ว นตาบลบ้า นลาน สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ครั ้ง ที ่ 2 จ านวน 13 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,651,800 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อ ยบาทถ้ว น) ในคราวประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
บ้า นลาน สมัย สามัญ สมัย ที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านสร้างแป้นหมู่ที่ 1
2. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน บ้า นผัก หวาน หมู่ที่ 2
ไปบ้านสร้างแป้นโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ
3 . โ ค ร ง ก า ร ป รับ ป รุง ซ่อ ม แ ซ ม ถ น น ดิน โ ด ย ล ง ดิน ถ ม
บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านลาน หมู่ที่ 4
6. โ ครง การ ปรับ ป รุง ซ่อ มแ ซมถ นนดิน โ ดย ลงหิน คลุก
บ้านลาน หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด
7 . โ ค ร ง ก า ร ป รับ ป รุง ซ่อ ม แ ซ ม ถ น น ดิน โ ด ย ล ง ดิน ถ ม
บ้านลาน หมู่ที่ 6
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8. โครงการปรับ ปรุง ถนนดิน โดยลงหิน คลุก พร้อ มเกลี่ย เรีย บ
บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8
9.
โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมโดยยกร่อ งพูน ดิน บ้า น
กุดเชือก หมู่ที่ 10
10. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน โดยลงหิน คลุก
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11
11. โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้ านหนองค้อ หมู่ที่ 13
1 2 .โ ค ร ง ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ถ น น ด ิน โ ด ย ล ง ท ่อ ร ะ บ า ย น้ า
บ้านวังแสง หมู่ที่ 15
13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก ระหว่าง
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10,11 เชื่อมถนนบ้านวังแสง
รวม 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,651,800 บาท
(สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อ
สงสัยอื่นๆ หรือไม่ เรียนเชิญครับ
นายพงณพัช ชาวเหนือ
รองปลัด อบต.บ้านลาน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานที่ เ คารพทุ ก ท่ า น
ขอรายงานเพิ่มเติมในส่ วนของการดาเนินการของโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมของหมู่ที่ 13 โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองค้อ เนื่องจาก
กา ร ว า ง ท่อ ระ บ า ย น้ า อยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง เกิ น ไป จึ ง ได้ ป ระสานให้
ผู้ประกอบการให้ดาเนิ นการแก้ไข ตามที่คณะกรรมการได้ต รวจสอบการ
ดาเนินการตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ในส่วนของการดาเนินการของ
โครงการในหมู่บ้านต่างๆ จึงขอรายงานดังนี้
1. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน บ้า นสร้า งแป้น หมู่ที่ 1
ดาเนินการแล้ว ต้องแก้ไขในส่วนของความยาวถนน
2. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน บ้า นผักหวาน หมู่ที่ 2
ไปบ้านสร้างแป้นโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ดาเนินการแล้ว
3 . โ ค ร ง ก า ร ป รับ ป รุง ซ่อ ม แ ซ ม ถ น น ดิน โ ด ย ล ง ดิน ถ ม
บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ดาเนินการแล้ว
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4
ดาเนินการแล้ว
5. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนน คสล. บ้า นลาน หมู่ที่ 4
ดาเนินการแล้ว
6. โ ครง การ ปรับ ป รุง ซ่อ มแ ซมถ นนดิน โ ดย ลงหิน คลุก
บ้านลาน หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด ดาเนินการแล้ว ต้องแก้ไขโดยปรับ
เกลี่ยเรียบ
7 . โ ค ร ง ก า ร ป รับ ป รุง ซ่อ ม แ ซ ม ถ น น ดิน โ ด ย ล ง ดิน ถ ม
บ้านลาน หมู่ที่ 6 อยู่ระหว่างดาเนินการแล้ว
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8. โครงการปรับ ปรุง ถนนดิน โดยลงหิน คลุก พร้อ มเกลี่ย เรีย บ
บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
9.
โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมโดยยกร่อ งพูน ดิน
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 อยู่ระหว่างดาเนินการแล้ว
10. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน โดยลงหิน คลุก
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 อยู่ระหว่างดาเนินการแล้ว
11. โครงการซ่อ มแซมถนนดิน บ้า นหนองค้อ หมู ่ที ่ 13
ดาเนินการแล้ว แก้ไขการวางท่อระบายน้า
1 2 .โ ค ร ง ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ถ น น ด ิน โ ด ย ล ง ท ่อ ร ะ บ า ย น้ า
บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ดาเนินการแล้ว
หากมีท่า นสมาชิก สภาฯท่า นใดประสงค์จะเพิ่มเติมในส่ว นของ
การดาเนินงานในโครงการต่างๆ ขอเรียนเชิญครับ
นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สาหรับการวางท่อของหมู่ที่ 15
โดยภาพรวมถือว่าดี แต่เจ้าของพื้นที่อยากให้ทาใหม่ เพราะมันแคบถึง
เวลาน้ามาอาจระบายไม่ทัน อยากให้แก้ไขให้กว้างขึ้น
มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ หรือไม่ เรียนเชิญครับ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ
เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขณะนี้เวลา 12.00 น.
ให้ ส มาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า นพั ก รั บ ประทานอาหาร และ นั ด ประชุ ม
ในเวลา 13.30 น.

ที่ประชุม

รับทราบ
--------------------- พักรับประทานอาหาร---------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา 13.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิด
ประชุมในภาคบ่าย ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม่

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ในระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เนื่องจาก
นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านลาน ติดภารกิจ ยัง ไม่เ ข้าร่ว มการ
ประชุม ได้ จึง ขอเรีย นเชิญ เจ้า หน้า ที่ที่เ กี่ย วข้อ งเสนอร่างแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ต่อไป

ห น้ า | ๑๑
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563

นายสมชาย สันทิตย์
ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ
สมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน เนื่องจากท่านนายกฯ ภารกิจในช่วงเช้า
จึ ง ได้ มอบหมายให้ ป ลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ น าเสนอ ร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 จึงขออนุญาต
นาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เสนอต่อ
สภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านลาน เพื่อให้ ส ภาฯแห่ งนี้พิจารณาให้
ความเห็นชอบในร่างแผนดังกล่าวดังนี้ (หน้าถัดไป )

๑๑

-ร่าง-

ที่
1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แผนงาน
:
การศึกษา งาน
:
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
คาดว่า
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่ อให้คณะผู้บริหาร ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
150,000 150,000 ร้ อ ย ล ะ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร
กอง
ศึ ก ษ า ดู ง า น น อ ก พนั ก งานส่ ว นต าบล ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม พนักงานส่วนตาบล ครู การศึกษา
ส ถ า น ที่ ข อ ง ค ณ ะ ครู เด็กนักเรียนของ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
โครงการที่ ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก เ ด็ ก
ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ดู แ ล ศพด. ต.บ้ า นลาน การศึ กษาและการดู
ได้ รั บ การ นั ก เรี ย น ข อง ศ พ ด
เด็ ก พนั ก งานส่ ว น คณะกรรมการบริหาร งานนอกสถานที่ด้าน
พั ฒ น า ที่ ต า บ ล บ้ า น ล า น
ต าบล เด็ กนั กเรี ยน ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การศึ ก ษาจ านวน 1
คณะกรรมการบริหาร
เพิ่มขึ้น
ของ ศพด. ต าบล ต า บ ล บ้ า น ล า น มี
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ครั้ง
บ้ า น ล า น แ ล ะ
คณะกรรมการบริหาร
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ตาบลบ้านลาน

ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
การศึกษาเป็นพื้นฐาน

ต า บ ล บ้ า น ล า น มี
ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
การศึกษาเป็นพื้นฐาน

ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 1 โครงการ

ในการปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
-

-

-

150,000 150,000

๑๒

ที่
1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แผนงาน
:
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
:
กีฬาและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
โครงการจัดการ
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสี
30,000
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ พลานามัยที่แข็งแรง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก ให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น
เล็กตาบลบ้านลาน เสริ ม สร้ า งความรั ก
ความสามัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย

2565
(บาท)
30,000

สั ม พั น ธ์ ข อ ง ศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต าบล
บ้ า นลาน จ านวน 1

ครั้ง

รวมงานกีฬาและนันทนาการ จานวน 1 โครงการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
จานวน 2 โครงการ

-

-

-

30,000 30,000
180,000 180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
เด็ กนั กเรีย นมี สุ ขภาพ
กอง
แ ล ะ พ ล า น า มั ย ที่ การศึกษา
แข็งแรง เกิดความรัก
ความสามั ค คี รู้ แ พ้ รู้
ชนะ รู้อภัย ในหมู่เด็ก
นักเรียน

๑๓

ที่
1

2

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงาน
:
อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน :
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ ป ระชาชน ถนน คสล. เส้นบ้าน
200,000
ถนน คสล. ภายใน ที่ เ ดิ น ทางสั ญ จร นายทองดา คงนา ถึง
หมู่บ้าน บ้านสร้าง ไ ป ม า มี ค ว า ม หน้าโรงเรียนบ้านสร้าง
แปูน หมู่ที่ 1
ส ะ ด ว ก แ ล ะ แปูน ขนาด กว้าง 5
ป ล อ ด ภั ย ม า ก เมตร ยาว 100
ยิ่งขึ้น
เมตร
โครงการยกร่องพูน เพื่อให้ประชาชน จากสามแยกนา พ่อ
300,000
ดินลูกรังบดอัดแน่น เดินทางสัญจรไป ชาย จ่าบาล ไป ถึงนา
บ้านสร้างแปูน หมู่ มาได้สะดวกมาก พ่อสนั่น สมีดี
ที่ 1
ยิ่งขึ้น
ระยะทาง 300 เมตร

2565
(บาท)
-

-

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จ านว นถนน ประชาชนสั ญ จร กองช่าง
ค ส ล . ที่ ไ ด้ ไปมา ได้ ส ะดวก
ม า ต ร ฐ า น ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนถนนลง เพื่อให้ ป ระชาชน
หิ น ลู ก รั ง ที่ ไ ด้ สั ญ จ ร ไ ป ม า ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น สะดวกมากยิ่งขึ้น
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

๑๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

3

โครงการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ปู อ งกั น และ
รางระบายน้า
ลดปั ญหาน้ าท่ว ม
(แบบรางวี)
ขังภายในหมู่บ้าน
บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 1

ก่อสร้างรางระบายน้า
(แบบรางวี) ระยะทาง
300 เมตร จากหน้ า
รพ.สต. บ้านสร้างแปูน
ถึง ลาห้วยภูเหล็ก
บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 1

4

โครงการยกร่องพูน
ดินลูกรังบดอัดแน่น
บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 1

ถนนยกร่องพูนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น จาก
หนองใหญ่ ไป ถึงนา
พ่อดม สมีดี ระยะทาง
1,300 เมตร

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนราง
ระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถปูองกัน
และลดปัญหาน้า
ท่วมขังภายในหมู่
บ้า

กองช่าง

จานวนถนน
ดินที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

๑๕
5

โครงการซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน
ถนนลูกรัง บ้าน
เดินทางสัญจรไป
สร้างแปูน หมู่ที่ 1 มาได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ถนนลูกรังจากสามแยก
บ้านพ่อคา ถึง สาม
แยกสระแดง กว้าง 5
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

-

-

200,000 จานวนถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

6

โครงการ

โครงการลงหินคลุก
บ้านผักหวาน หมู่
ที่ 2 จานวน 2
สาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ใช้ในการเดินทาง
และขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย

สายที่1 บ้านผักหวาน
ไปหนองจานตลอดสาย
สายที่2 บ้านผักหวาน
ไป โคกทาเลตลอดสาย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

300,000

-

จานวนถนน
ดิน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนที่ใช้
ถนนในการ
เดินทางและขน
ถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

๑๖
7

โครงการก่อสร้าง
ถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลูกรังเกลี่ย
เรียบ บ้านดอน
นาแพง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน
ใช้ในการเดินทาง
และขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลูกรังเกลี่ยเรียบ
จากสะพานข้ามลาห้วย
ไปถึง หนองผักหลอด

-

-

-

300,000

-

8

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบ
หมู่บ้าน บ้านดอน
นาแพง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ถนน คสล. รอบ
หมู่บ้าน ระยะทาง
1,000 เมตร

-

-

-

200,000

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

9

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอน
นาแพง หมู่ที่ 3
จานวน 2 สาย

เพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

ถนน คสล.ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 50 เมตร
เส้นหน้าบ้าน
แม่ดาหวัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

จานวนถนยก
ร่องพูนดิน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ใช้
ถนนในการ
เดินทางและขน
ถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น
จานวนถนน ประชาชน
คสล.ที่ได้
เดินทางสัญจรไป
มาตรฐานเพิ่ม มาได้สะดวกมาก
มากขึ้น
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

องช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
2565 ตัวชี้วัด (KPI)
หลัก
(บาท)
100,000 จานวนถนน ประชาชนสัญจร
กองช่าง
คสล.ที่ได้
ไปมา ได้สะดวก
มาตรฐาน
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
มากยิ่งขึ้น

๑๗
10 โครงการเททับ
ถนนคอนกรีต
บ้านลาน หมู่ที่ 4
จานวน 3 สาย

ที่

โครงการ

11 โครงการวางท่อ
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านลาน
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อลดปัญหาน้า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

เททับ ถนนคอนกรีต
จานวน 3 สาย ดังนี้
สายที่ 1 ซอยบ้านแม่
ต้อย แสนตรง
สายที่ 2. จากหน้าบ้าน
นายพิกุล สมีแจ้ง ไป
หน้าบ้านแม่ไพจิตร
ขุ่มด้วง
สายที่ 3. จากหน้าบ้าน
นางบุญโฮม แน่นอุดร
ไป บ้านนายสารอง
ผาสุก
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
วางท่อระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน จาก
บ้านแม่จารัส โฮชิน ไป
บ้านนายสวัสดิ์ คามใส

-

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
300,000

2565
(บาท)
-

จานวนถนน
คสล. ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมา ได้สะดวก
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนท่อ
สามารถแก้ไข
กองช่าง
ระบายน้าที่ได้ ปัญหาน้าท่วมขัง
มาตรฐานเพิ่ม ภายในหมู่บ้านได้
มากขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๘
12 โครงการลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชน
ถนนคันคูห้วย บ้าน ที่เดินทางสัญจร
ลาน หมู่ที่ 4
ไปมาและขนถ่าย
พืชผลทางการ
เกษตร มีความ
สะดวก
13 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้การระบาย
ท่อเหลี่ยม ระบาย น้าได้สะดวกและ
น้า บ้านลาน
แก้ไขปัญหาน้า
หมู่ที่ 4
ท่วมขัง
จานวน 2 จุด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ลงหินคลุกถนนคันคู
ห้วย จากสะพานลา
ห้วยทรายด้านทิศใต้
ไป ฝายน้าล้นนา
พ่อประทวน วรรณสุต
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ระบายน้า จานวน 2
จุด ดังนี้
จุดที่1. นานายดารงค์
ตะไลย์
จุดที่2. นานายสมบัติ
สีทา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

300,000 จานวนถนนลง
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไปมา ได้สะดวก
ปลอดภัย มาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

จานวนท่อ
เหลี่ยมระบาย
น้าที่ได้
300,000 มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น
300,000

สามารถระบาย
น้าได้สะดวกและ
แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังได้ดี

กองช่าง

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑๙
14 โครงการยกระดั บ เพื่อให้ ป ระชาชน
ถนน คสล. ภายใน ที่ เ ดิ น ทางสั ญ จร
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ไ ป ม า มี ค ว า ม
สะดวก และ
ป ล อ ด ภั ย ม า ก
ยิ่งขึ้น

สายที่ 1 ซอยบ้าน
พ่อคามา ใจแน่น
สายที่ 2 ซอยบ้าน
พ่อบุญช่วย ใสเสริม

15 โครงการซ่ อ มแซม
คั น คู ห น อ ง ใ ห ญ่
จ าปาแดง (รอบ
หนอง) บ้ า นลาน
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ ป ระชาชน
ที่ เ ดิ น ทางสั ญ จร
ไ ป ม า มี ค ว า ม
สะดวก และ
ป ล อ ด ภั ย ม า ก
ยิ่งขึ้น
16 โครงการก่ อ สร้ า ง เพื่อให้ ป ระชาชน
ถนนลูกรัง
เดิน ทางสั ญจรไป
บ้านลาน หมู่ที่ 6 มาได้ส ะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

-

ซ่ อ มแซมคั น คู ห นอง ใหญ่จาปาแดง
(รอบหนอง)

-

-

300,000

ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น ลู ก รั ง
บ้านลาน หมู่ที่ 6 จาก
แยกถนนบ้านไผ่-หนอง
สองห้อง ไป ปุาขุมชน
ระยะทาง 1,800 เมตร

-

-

400,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

จ านว นถนน
ค ส ล . ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสั ญ จร
ไปมา ได้ ส ะดวก
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-

จานวน
เพื่อให้ ป ระชาชน
ถ น น ล ง หิ น สั ญ จ ร ไ ป ม า ไ ด้
ลู ก รั ง ที่ ไ ด้ สะดวกมากยิ่งขึ้น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

-

จ านว นถนน
ลู ก รั ง ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสั ญ จร
และขนส่ ง สิ น ค้ า
ทางการเกษตรได้
สะดวกมากยิ่

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2565
(บาท)

๒๐
17 โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อเป็นศูนย์
ประขาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
18 โครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์
หอกระจายข่าว
ประขาสัมพันธ์
พร้อมติดตั้งระบบ ให้ประชาชน
เครื่องกระจายเสียง ได้รับรู้ข่าวสาร
หมู่บ้าน บ้านโนน
สวางสันติ หมู่ที่ 7
19 โครงการติดตั้งเครื่อง เพื่อให้ประชาชน
ออกกาลังกายประจา มีสุขภาพร่างกาย
หมู่บ้าน บ้านโนนสวาง ที่สมบูรณ์แข็งแรง
สันติ หมู่ที่ 7

หอกระจายข่าว
บ้านลาน หมู่ที่ 6

-

-

-

-

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวประจาหมู่บ้าน
บ้านโนนสวางสันติ
หมู่ที่ 7 จานวน 1 แห่ง

-

-

-

100,000

ติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กายประจาหมู่บ้าน
บ้านโนนสวางสันติ
หมู่ที่ 7

-

-

-

100,000

-

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก
บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกเพื่อการเกษตร
จากหน้าวัด ไป ลาห้วย
ภูเหล็ก
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-

-

-

200,000

-

ที่

โครงการ

เพื่อให้เดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)

200,000 จานวนหอ
กระจายข่าวที่
มีมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น
จานวนหอ
กระจายข่าวที่
มีมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น

2565
(บาท)

เป็นศูนย์
ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารทันเหตุการณ์
เป็นศูนย์ประขา
สัมพันธ์ ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร ทัน
เหตุการณ์

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชน
มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง

กองช่าง

จานวนถนน
ดินที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนสัญจร
กองช่าง
และขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรได้
สะดวกมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง

๒๑
21 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้าเส้น
กลางหมู่บ้านลงไป
ทางทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน
บ้านโนนสวางสันติ
หมู่ที่ 7
22 โครงการก่อสร้าง
ถนนยกร่องพูนดิน
เพื่อการเกษตร
บ้านดอนเงิน ม. 8

เพื่อปูองกันและ ลงท่อระบายน้าขนาด
ลดปัญหาน้าท่วม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
ขังภายในหมู่บ้าน เมตรพร้อม
บ่อพัก จานวน 11 บ่อ
ระยะทาง 124 เมตร

-

-

-

200,000

-

จานวน
รางระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถปูองกัน
และลดปัญหาน้า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนนยกร่องพูน
ดินเพื่อการเกษตร
กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

200,000

-

จานวนถนน
ดินทีไ่ ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ารอบ
หมู่บ้าน
บ้านดอนเงิน
หมู่ที่ 8

เพื่อปูองกันและ ก่อสร้างร่องระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วม รอบหมู่บ้าน บ้านดอน
ขังภายในหมู่บ้าน เงิน หมู่ที่ 8

-

-

-

200,000

-

จานวน ราง
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถปูองกัน
และลดปัญหาน้า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่

หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

๒๒
ที่
24

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
โดมอเนกประสงค์
บ้านดอนเงิน
หมู่ที่ 8
25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบด
อัดแน่น บ้าน
ดอนเงิน หมู่ที่ 8
26 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน
บ้านขามปูอม
หมู่ที่ 9

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

(ผลผลิตของ
โครงการ)
โดมอเนกประสงค์
บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างถนนลูกรัง
เดินทางสัญจรไปมา บดอัดแน่น เส้นจาก
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แยกถนนเปือยน้อย
ไป หินลาดอ่างศิลา
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.
เดินทางสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน ขนาด
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น กว้าง 3 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร (เส้นจาก
บ้านนายเทวา ไป
บ้านนายบุญเรือง
27 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังบด
ถนนลูกรังบดอัด
เดินทางสัญจรไปมา อัดแน่นตามสองฝั่ง
แน่นตามสองฝั่งคัน ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คันคูห้วย บ้าน
คูห้วย บ้านขาม
ขามปูอม หมู่ที่ 9
ปูอม หมู่ที่ 9

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

315,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

-

(KPI)

คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนโดม ประชาชนใช้
กองช่าง
อเนกประสงค์ ประโยชน์ในการ
ที่ได้มาตรฐาน จัดกิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น ภายในหมู่บ้าน
จานวนถนน เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ลูกรังบดอัด สัญจรไปมาได้
แน่นที่ได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
มาตรฐาน
จานวนถนน เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
คสล.ที่ได้
สัญจรไปมาได้
มาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น

จานวน
ถนนลงหิน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

๒๓

ที่

โครงการ

28

โครงการก่อสร้าง
ถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลูกรังบดอัด
แน่นเส้น บ้านขาม
ปูอม หมู่ที่ 9

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุก
บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 10

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนยกร่อง
เดินทางสัญจรไปมา พูนดินพร้อมลูกรังบด
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อัดแน่นเส้นจากโค้ง
บ้านหนองค้อ หมู่ที่
13 ไปถึง ถนนทาง
หลวงหมายเลข
2301 ระยะทาง
2,500 เมตร
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลงหิน
เดินทางสัญจรไปมา คลุก เส้นจากนาแม่
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ล้อม ไป นาแม่คาบ่อ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

-

-

250,000

2565
(บาท)
-

-

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน ประชาชนสัญจร
กองช่าง
ดิน
และขนส่งสินค้า
ที่ได้
ทางการเกษตรได้
มาตรฐาน สะดวกมากยิ่งขึ้น
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสัญจร
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

๒๔

ที่

โครงการ

30 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.รอบ
หมู่บ้าน บ้านกุด
เชือก หมู่ที่ 10
จานวน 3 สาย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนที่ สายที่ 1 ทางเข้าบ้าน
เดินทางสัญจรไปมา พ่อคาภู นาน้อย
มีความสะดวก และ สายที่ 2
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หน้าบ้านพ่อคามูล
บุญมีทอง ถึง หน้า
บ้านนางยุพิน มงคล
สายที่ 3 หน้าบ้าน
พ่อสมชาย ปูองคาหา
ไป บ้านพ่อทองทูล
โฮชิน ระยะทาง
100 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

-

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน ประชาชนสัญจร
กองช่าง
คสล.ที่ได้
และขนส่งสินค้า
มาตรฐาน ทางการเกษตรได้
เพิ่มขึ้น
สะดวกมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕
31 โครงการก่อสร้าง
ถนนยกร่องพูนดิน
บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไปมา
และขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร ได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน
บ้านกุดเชือก หมู่ที่
11 จานวน 5
สาย

เพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

ถนนยกร่องพูนดิน
จากนาแม่หนู
จันทสม ไป
บ้านโนนสะอาด
ระยะทาง 2,000
เมตร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
5 สาย
1 ซอยบ้านนายสมพงษ์
ใจแน่น
2.ซอยบ้าน
นางสมสมัย ใสกาง
3.ซอยบ้าน
นายทวี สอนบาล
4. เส้นหน้าโรงเรียน
5.เส้นบ้านนางบุญเรือง
ไป บ้านนางลม สีแสง

-

2561
(บาท)

-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000 ถนนยกร่อง
พูนดินที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น

2565
(บาท)

-

-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

300,000
300,000

-

ประชาชน
กองช่าง
เดินทางสัญจรไป
มาและขนถ่าย
พืชผลทางการ
เกษตร ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
คาดว่า
รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน
ประชาชน
กองช่าง
คสล.ที่ได้
สัญจรไปมา ได้
มาตรฐาน
สะดวก
เพิ่มขึ้น
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

๒๖
33

34

ที่

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ารอบ
หมู่บ้าน บ้านกุด
เชือก หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้าง
ราวกั้นถนนน้าล้น
ผ่าน (เส้นไปบ้าน
สว่าง ต.หินตั้ง)

โครงการ

35 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.
บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 11

เพื่อปูองกันและ ก่อสร้างรางระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วม รอบหมู่บ้าน บ้านกุด
ขังภายในหมู่บ้าน เชือก หมู่ที่ 11
ระยะทาง 500 เมตร
เพื่อเป็นแหล่งเก็บ ก่อสร้างราวกั้นถนนน้า
กักน้าไว้ใช้ในการ ล้นผ่าน (เส้นไปบ้าน
ทาการเกษตร
สว่าง ต.หินตั้ง)
ตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นประปาหมู่บ้าน
กว้าง 4 เมตร
(ส่วนที่เหลือ)

-

-

-

300,000

-

-

-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

-

จานวน
รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
50,000 จานวน ฝายน้า
ล้นผ่านที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนถนน
คสล. ที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น

สามารถปูองกัน
และลดปัญหา
น้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน
ประชาชนมี
แหล่งน้าใช้ใน
การทาเกษตร
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนที่
เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

๒๗
36 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล บ้าน
สร้างแปูน หมู่ที่ 12
จานวน 2 จุด

เพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

37 โครงการลงท่อเมน เพื่อให้มีน้าใช้ใน
พร้อมติดตั้งระบบ การเกษตรอย่าง
สูบน้าเพื่อ
เพียงพอ
การเกษตร
บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 12

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน คสล.
จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1. จากสะพานไป
หนองผักหลอด
ระยะทาง 100 เมตร
จุดที่ 2. เส้นรอบ
หนองผักหลอด
ลงท่อเมนพร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้าเพื่อ
การเกษตร (หนองผัก
หลอด)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-

-

-

400,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จานวนถนน
คสล. ที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น

300,000 จานวนท่อเมน
พร้อมระบบสูบ
น้าที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนที่
เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชน
มีน้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๘
38 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงหินคลุก
บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 12

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลูกรังบดอัด
แน่นจากน้าประปา
หมู่บ้าน ไปถึงปุา
สาธารณะ
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาและขนถ่ายพืช
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก จานวน 2 สาย
ดังนี้
สายที่ 1 จากหนองผัก
หลอดไปนาพ่อเพชร
สมีกาง
สายที่ 2 จากนพ่อบุญ
มา ไป โรงเรียนบ้าน
สร้างแปูน
ก่อสร้างถนนยกร่องพูน
ดินพร้อมลูกรังบดอัด
แน่นจากน้าประปา
หมู่บ้าน ไปถึง ปุา
สาธารณะ ระยะทาง
740 เมตร

เป้าหมาย

-

-

-

-

จานวนถนนม
คสล. ทีได้
มาตรฐาน
300,000 เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

300,000

-

-

-

300,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ประชาชน
สัญจรและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

จานวนถนนดิน ประชาชน
ที่ได้มาตรฐาน สัญจรและ
เพิ่มขึ้น
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่

หน่วยงาน

๒๙
ที่
40

41

42

โครงการ

(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการก่อสร้าง เพื่อปูองกันและ ก่อสร้างร่องระบายน้า
รางระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วม ภายในหมู่บ้านและ
ภายในหมู่บ้านและ ขังภายในหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน บ้าน
รอบหมู่บ้าน บ้าน
หนองค้อ หมู่ที่ 13
หนองค้อ หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.
ถนน คสล. รอบ
ที่เดินทางสัญจร รอบหมู่บ้าน บ้านโนน
หมู่บ้าน บ้านโนน ไปมามีความ
สะอาด หมู่ที่ 14
สะอาด หมู่ที่ 14
สะดวก และ
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ปลอดภัยมาก
ยาว 161 เมตร
ยิ่งขึ้น
(เส้นหน้าวัด )
โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังบด
ถนนลูกรังบด
เดินทางสัญจรไป อัดแน่น จากหมู่บ้านไป
อัดแน่น บ้าน
มาได้สะดวกมาก ฝายใหม่
โนนสะอาด
ยิ่งขึ้น
หมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

450,000

-

-

-

-

400,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI)

คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวน
สามารถ
กองช่าง
รางระบายน้า ปูองกันและลด
ที่ได้มาตรฐาน ปัญหาน้าท่วม
เพิ่มขึ้น
ขังภายใน
หมู่บ้าน
จานวนถนน ประชาชน
กองช่าง
คสล.ทีได้
สัญจรไปมา ได้
มาตรฐาน
สะดวก
เพิ่มขึ้น
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
จานวนถนน
ลูกรังบดอัด
แน่น
ทีได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่

กองช่าง

หน่วยงาน

๓๐
ที่

โครงการ

43 โครงการก่อสร้างถัง
กรองน้าประปา
ภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 14
44 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
วังแสง หมู่ที่ 15

เพื่อให้มีน้าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ และ
สะอาด

เพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
45 โครงการเทลาน
เพื่อให้มีลาน
คอนกรีต บริเวณวัด คอนกรีต
บ้านวังแสง
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 15
เพื่อรองรับการจัด
กิจกรรมของ
ประชาชนและวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถังกรองน้าประปา
ภายในหมู่บ้าน
(บริเวณวัดโนนสะอาด
สีราราม) จานวน
1 แห่ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(KPI)
(บาท)
300,000 จานวนถังกรอง
น้าประปาที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น

ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 70 เมตร (จาก
บ้านนายเกรียงศักดิ์
โสมา ถึง
วัดแสงอรุณ)

-

-

-

200,000

-

จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

เทลานคอนกรีต
บริเวณวัด บ้านวังแสง
หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง
30 เมตร ยาว 30
เมตร

-

-

-

200,000

-

จานวน
ลานคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนมีน้า กองช่าง
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ และ
สะอาด
ประชาชน
กองช่าง
สัญจรไปมา ได้
สะดวก
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
หมู่บ้านและวัด
มีลานคอนกรีต
เพียงพอแก่
การจัด
กิจกรรม

กองช่าง

๓๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด
แน่นบ้านวังแสง
หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

47 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้าน
หัวนา หมู่ที่ 16
จานวน 2 สาย

เพื่อให้ประชาชน
ที่เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนาพ่อสวัสดิ์ ใสจูง
ไปนาพ่อประดิษฐ์
มูลเหลา

ก่อสร้างถนน คสล.
จานวน 2 สาย
สายที่ 1. เส้นจากวัด
ไปถึง ไปถึงโรงเรียน
บ้านลาน ขนาดกว้าง 5
เมตร (ส่วนที่เหลือ)
สายที่ 2 สายรอบ
หมู่บ้าน จากบ้านพ่อ
วิชัย หารกาแพง ไปจน
สุดทาง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

-

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน ประชาชน
กองช่าง
ลูกรังที่ได้ สัญจรไปมา
มาตรฐานเพิ่ม และขนถ่าย
มากขึ้น
พืชผลทางการ
เกษตรได้
สะดวก
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
จานวนถนน
ประชาชน
กองช่าง
คสล.ที่ได้
สัญจรไปมา ได้
มาตรฐาน
สะดวก
เพิ่มขึ้น
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๓๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

48 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ารอบ
หมู่บ้าน บ้านหัวนา
หมู่ที่ 16 ระยะทาง
1,000 เมตร
49 โครงการติดตั้ง
เครื่องออกกาลัง
กายประจาหมู่บ้าน
บ้านหัวนา หมู่ที่ 16

เพื่อปูองกันและ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน

50 โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหัว
นา หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้อย่าง
ทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้า
รอบหมู่บ้าน
บ้านหัวนา หมู่ที่ 16
ระยะทาง
1,000 เมตร
ติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กายประจาหมู่บ้าน
บ้านหัวนา หมู่ที่ 16

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หัวนา หมู่ที่ 16

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

-

-

-

-

-

-

-

250,000

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
2565
จะได้รับ
หลัก
(บาท)
จานวน
สามารถ
กองช่าง
รางระบายน้าที่ ปูองกันและลด
ได้มาตรฐาน
ปัญหาน้าท่วม
เพิ่มขึ้น
ขังภายใน
หมู่บ้าน
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
กองช่าง
ประชาชน
สุขภาพ
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
ที่ดีขึ้น
สมบูรณ์
แข็งแรง
ร้อยละของ
ประชาชน
กองช่าง
ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ
ข่าวสารเพิ่มขึ้น ทางราชการได้
อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
(KPI)

๓๓

ที่

โครงการ

51 โครงการติดตั้งไฟ
สปอร์ตไลท์สนาม
กีฬา บ้านหัวนา
หมู่ 16

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชน ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์
ใช้เป็นที่ออกกาลัง สนามกีฬา บ้านหัวนา
กายและจัด
หมู่ 16
กิจกรรมได้ใน
เวลากลางคืน

52 โครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นการ
ซุ้มประตูเฉลิมพระ เทิดพระเกียรติ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชินี

ซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน
จานวน 1 ซุ้ม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

200,000

2565
(บาท)
50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนลาน
กีฬาที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนใช้
กองช่าง
เป็นที่ออกกาลัง
กายและจัด
กิจกรรมได้ใน
เวลากลางคืน
เป็นการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองช่าง

๓๔
53 โครงการปรับปรุง/
ต่อเติมอาคาร
สานักงาน อบต.
บ้านลาน

ที่

โครงการ

54 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมรั้ว อบต.
บ้านลาน

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุง/ต่อเติม
ที่มาติดต่อ
อาคารสานักงาน อบต.
ราชการมีความ บ้านลาน
สะดวก ปลอดภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการมีความ
สะดวก ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้ว
อบต.บ้านลาน

รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 54 โครงการ
รวมแผนงานกอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 54 โครงการ

-

2561
(บาท)
-

0
0

-

-

1,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
200,000

0
0

0
0

14,465,000
14,465,000

-

2565
(บาท)
-

3,100,000
3,100,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมี
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนที่มา กองช่าง
ติดต่อราชการ
มีความสะดวก
ปลอดภัย

๓๕

ก.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
ข.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
:
การเกษตร
งาน
:
อนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

ที่
1

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการขุดลอกลา เพื่อเป็นแหล่งเก็บ ขุดลอกลาห้วยทราย
ห้วยทราย บ้านลาน กักน้าไว้ใช้ในการ จากนาสัมพันธ์ ศรีไสว
หมู่ที่ 4
ทาการเกษตรตลอด ไปนาพ่อประทวน
ทั้งปีและใช้สัญจร วรรณสุต ( ตรงจุดฝาย
ผ่านไปมาสะดวก น้าล้นใหม่)
มากยิ่งขึ้น

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
300,000

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
จานวน
ประชาชนมี
ถนนน้าล้น แหล่งน้าใช้ใน
ผ่านที่ได้ การทาเกษตร
มาตรฐาน อย่างพอ เพียง
เพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งปี
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๓๖
2

ที่
3

โครงการก่อสร้าง
ถนนน้าล้นผ่าน
ลาห้วย บ้านลาน
หมู่ที่ 5

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ถนนน้าล้นผ่านลา
ห้วยเม็ก
บ้านลาน หมู่ที่ 6

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้าไว้ใช้ในการ
ทาการเกษตรตลอด
ทั้งปีและใช้สัญจร
ผ่านไปมาสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน
ลาห้วย บ้านลาน
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 30 เมตร
(จากห้วยทราย ไป
ดอนปุาแซง
จานวน 1 จุด

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเป็นแหล่งเก็บ ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน
กักน้าไว้ใช้ในการ ลาห้วยเม็ก บ้านลาน
ทาการเกษตรตลอด หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5
ทั้งปีและใช้สัญจร เมตร ยาว 30 เมตร
ผ่านไปมาสะดวก จานวน 1 จุด
มากยิ่งขึ้น

-

2561
(บาท)
-

-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

954,400

2565
(บาท)
954,400

จานวน
ถนนน้าล้น
ผ่านที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
แหล่งน้าใช้ใน
การทาเกษตร
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
จานวน
ประชาชนมี
ถนนน้าล้น แหล่งน้าใช้ใน
ผ่านที่ได้ การทาเกษตร
มาตรฐาน อย่างพอ เพียง
เพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งปี
ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๓๗
4

โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นลาห้วยหมา
จอก บ้านลาน
หมู่ที่ 6

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้าไว้ใช้ในการ
ทาการเกษตรตลอด
ทั้งปี

ก่อสร้างฝายน้าล้นลา
ห้วยหมาจอก บ้านลาน
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 30 เมตร
จานวน 1 จุด

-

-

-

-

954,400

จานวน
ฝายน้าล้น
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
แหล่งน้าใช้ใน
การทาเกษตร
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

5

โครงการก่อสร้าง
ถนนน้าล้นผ่าน
ลาห้วย บ้านดอนเงิน
หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้าไว้ใช้ในการ
ทาการเกษตรตลอด
ทั้งปีและใช้สัญจร
ผ่านไปมาสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน
ลาห้วย บ้านดอนเงิน
หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 30 เมตร
จานวน 1 จุด

-

-

-

-

954,400

จานวน
ถนนน้าล้น
ผ่านที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
แหล่งน้าใช้ใน
การทาเกษตร
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

๓๘
6

7

โครงการก่อสร้าง
ถนนน้าล้นผ่าน
บ้านขามปูอม
หมู่ที่ 9
จานวน 3 สาย

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้าไว้ใช้ในการ
ทาการเกษตรตลอด
ทั้งปีและใช้สัญจร
ผ่านไปมาสะดวก
มากยิ่งขึ้น

สายที่ 1 ลาห้วยโปร่ง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 30 เมตร
จานวน 2 จุด
สายที่ 2 ลาห้วยวัง
คลอง ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 30 เมตร
จานวน 2 จุด
สายที่ 3 ลาห้วยสาโรง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 30 เมตร จานวน
2 จุด
โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อเป็นแหล่งเก็บ ก่อสร้างฝายน้าล้นลา
น้าล้นลาห้วยหญ้าคา กักน้าไว้ใช้ในการ ห้วยหญ้าคา บ้านกุด
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ ทาการเกษตรตลอด เชือก หมู่ที่ 11
11 จานวน 3 จุด ทั้งปี
จานวน 3 จุด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-

-

-

-

1,909,800

จานวน
ถนนน้าล้น
ผ่านที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
แหล่งน้าใช้ใน
การทาเกษตร
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

-

-

-

-

3,000,000

จานวน
ฝายน้าล้น
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
แหล่งน้าใช้ใน
การทาเกษตร
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่

หน่วยงาน

๓๙
ที่

โครงการ

8

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้าน
สร้างแปูน หมู่ที่ 12

เพื่อให้มีน้าไว้ใช้ใน
การทาการเกษตร
ได้เพิ่มมากขึ้นและ
ตลอดทั้งปี

9

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้าล้น บ้านสร้าง
แปูน หมู่ที่ 12
จานวน 1 จุด

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้าไว้ใช้ในการ
ทาการเกษตรตลอด
ทั้งปี

10

โครงการก่อสร้าง
ถนนน้าล้นผ่านลา
ห้วยวังขอนแดง บ้าน
หนองค้อ หมู่ที่ 13

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ
กักน้าไว้ใช้ในการ
ทาการเกษตรได้
เพิ่มมากขึ้นและ
ตลอดทั้งปี

(ผลผลิตของ
โครงการ)
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
300,000

ก่อสร้างฝายน้า
ล้น บ้านสร้าง
แปูน
หมู่ที่ 12
จุดนาแม่จูม
ถนนน้าล้นผ่าลา
ห้วยวังขอนแดง
จุดนา
พ่อสมบัติ เงาะ
เศษ

-

-

-

-

954,400

-

-

-

954,400

-

(KPI)

คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนบ่อ
ประชาชนมีน้า กองช่าง
บาดาลเพื่อ
ไว้ใช้ในการทา
การเกษตรที่ได้ การเกษตรได้
มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น
และตลอด
ทั้งปี
จานวน ฝายน้า ประชาชนมี
กองช่าง
ล้นที่ได้
แหล่งน้าใช้ใน
มาตรฐาน
การทาเกษตร
เพิ่มขึ้น
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี
จานวน ฝายน้า ประชาชนมี
กองช่าง
ล้นที่ได้
แหล่งน้าใช้ใน
มาตรฐาน
การทาเกษตร
เพิ่มขึ้น
อย่างพอ เพียง
ตลอดทั้งปี

๔๐

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
11 โครงการก่อสร้าง
เพื่อเป็นแหล่งเก็บ ก่อสร้างถนนน้าล้น
ถนนน้าล้นผ่านลา
กักน้าไว้ใช้ในการ ผ่านลาห้วยสาโรง
ห้วยสาโรง บ้าน
ทาการเกษตรตลอด บ้านโนนสะอาด
โนนสะอาด หมู่ที่ 14 ทั้งปีและใช้สัญจร หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ผ่านไปมาสะดวก 5 เมตร ยาว 27
ยาว 27 เมตร
มากยิ่งขึ้น
เมตร
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ จานวน 11 โครงการ
รวมแผนงานการเกษตร จานวน 11 โครงการ
รวมทุกยุทธศาสตร์ จานวน 67 โครงการ

2561
(บาท)
-

0
0
0

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
954,400

0
0
0

0
0
0

2565
(บาท)
-

1,908,800
1,908,800

10,281,800
10,281,800

16,553,800

13,561,800

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า รับผิดชอบ
หลัก
จะได้รับ
จานวน
ประชาชน กองช่าง
ถนนน้าล้น มีแหล่งน้า
ผ่านที่ได้ ใช้ในการ
มาตรฐาน ทาเกษตร
เพิ่มขึ้น
อย่างพอ
เพียง
ตลอดทั้งปี
ตัวชี้วัด
(KPI)

๔๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงาน
เคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
เพื่อขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร บ้าน
ผักหวาน หมู่ที่ 2
จานวน 2 สาย

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรให้กับ
เกษตรกร เพื่อสร้าง
รายได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร
จานวน 2 สาย
สายที่ 1 เส้นจาก
บ้านผักหวานไป
บ้านดอนนาแพง
สายที่ 2 เส้นจาก
บ้านผักหวานไป
บ้านสร้างแปูน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนไฟฟูา
เพือ่ การเกษตร
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่

๔๒

ที่
2

3

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนการไฟฟูาส่วน ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่ การเกษตรให้กับ การเกษตร
เพื่อขยายเขตไฟฟูา
เกษตรกร เพื่อ
จุดที่ 1 .จากนา
การเกษตร บ้านดอน สร้างรายได้
นายบัวพัน ไปถึง
นาแพง หมู่ที่ 3
กม.18 ระยะทาง
จานวน 2 จุด
1,500 เมตร
จุดที่ 2 .จากบ้าน
นายเหรียญ ไปถึง
สระหนองไฮ
ระยะทาง 300
เมตร
อุดหนุนการไฟฟูาส่วน ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ จากนาพ่อบุญ คาม
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่ การเกษตรให้กับ ใส ถึงนาแม่หนู
เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อ เกษตรกร เพื่อ
เพียร ทักทุม
การเกษตร พร้อม
สร้างรายได้
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
บ้านลาน หมู่ที่ 4

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

600,000

-

-

-

-

600,000

-

-

-

-

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนไฟฟูา
เพื่อ
การเกษตรที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

จานวนไฟฟูา
เพื่อ
การเกษตรที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่

ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว

กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่

๔๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร พร้อม
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
บ้านลาน หมู่ที่ 4

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรให้กับ
เกษตรกร เพื่อสร้าง
รายได้

5

เพื่อให้ประชาชน
อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
สัญจรไปมาในเวลา
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
กลางคืนมีความ
เพือ่ ขยายเขตไฟฟูา
สะดวกและปลอดภัย
พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง บ้านลาน หมู่ที่ 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จากนาพ่อบุญ
คามใส ถึงนาแม่
หนูเพียร ทักทุม

ขยายเขตไฟฟูา
พร้าอมติดตัง้
ไฟฟูาแสงสว่าง
บ้านลาน หมู่ที่ 4
(ตามจุดต่างๆที่
เหลือ)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนไฟฟูา
เพื่อการเกษตร
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

200,000 จานวนไฟฟูา
แสงสว่างที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว
ประชาชน
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน
มีความสะดวก
และปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบ้าน
ไผ่
กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบ้าน
ไผ่

๔๔
6

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
เพือ่ ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง บ้านลาน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
เพื่อขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร พร้อม
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
บ้านลาน หมู่ที่ 6
อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
เพื่อขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร ออกสู่ไร่นา
บ้านขามปูอม หมู่ที่ 9

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรให้กับ
เกษตรกร เพื่อสร้าง
รายได้

8

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรให้กับ
เกษตรกร เพื่อสร้าง
รายได้

ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง จากบ้าน
นายตุ๋ยบรรลือทรัพย์
ไป บ้านนางนัน
ทา เค้าแคน
จานวนเสา 1 ต้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร
จากบ้านลาน
หมู่ที่ 6 ไป บ้าน
สว่าง ตาบลหินตั้ง
จานวน 3 จุด
ขยายเขตไฟฟูา
การเกษตร ออก
สู่ไร่นา

-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000

-

-

150,000

200,000 จานวนไฟฟูา
แสงสว่างที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนไฟฟูา
เพื่อการเกษตร
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

จานวนไฟฟูา
เพื่อการเกษตร
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน
มีความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบ้าน
ไผ่

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว
ประชาชนได้
ใช้ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
สร้างรายได้ให้
ครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่
กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่

๔๕
9

อุดหนุนการไฟฟูาส่ว น
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
เพื่อขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่าง หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาใน
ช่วงเวลากลางคืนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่าง จานวน 2 สาย
ดังนี้สายที่1. สาย
หน้าบ้านพ่อเกษม
เหล้าประเสริฐ (หลัง
ศูนย์ ม.10)สายที่2.
สายบ้านแม่ละมัย
ขวาทิพย์ ไป บ้าน
แม่กันยา

เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
10 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน เพื่อให้ประชาชนที่
ขยายเขตไฟฟูา
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่ สัญจรไปมาในช่วงเวลา เพื่อการเกษตร
เพื่ อ ขยายเขตไฟฟู า กลางคืนมีความสะดวก ไปหนองผัก
เพือ่ การเกษตร
และปลอดภัย
หลอด
บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 12

-

-

-

50,000

-

-

-

-

50,000

-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
300,000

จานวน
ไฟฟูาแสงสว่าง
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

2565
(บาท)
-

ประชาชนมี
ไฟฟูาแสง
สว่างใช้อย่าง
เพียงพอมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
จานวนไฟฟูา ประชาชนได้
เพือ่
ใช้ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร
การเกษตร
ที่ได้มาตรฐาน สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น
ให้กับ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วน
ภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่

๔๖
11 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่
เพื่อขยายเขตพร้อม
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
วังแสง หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนที่
ขยายเขตพร้อม
สัญจรไปมาในช่วงเวลา
ติดตั้งไฟฟูาแสง
กลางคืนมีความสะดวก
สว่าง ภายใน
และปลอดภัย
หมู่บ้าน บ้าน
วังแสง หมู่ที่
15 จานวนเสา
6 ต้น

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จานวน 11 โครงการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
จานวน 11 โครงการ
รวมทุกยุทธศาสตร์ จานวน 11 โครงการ

-

-

-

72,000

-

0
0

0
0

0
0

3,022,000
3,022,000

400,000
400,000

0

0

0.

3,022,000

400,000

จานวน
ไฟฟูาแสง
สว่างที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ประชาชนที่
สัญจรไปมาใน
ช่วงเวลา
กลางคืนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
/การไฟฟูา
ส่วน
ภูมิภาค
อาเภอ
บ้านไผ่

๔๗

ที่
1

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงกรก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนที่ ถนนคอนกรีต
คสล. สายบ้าน
เดินทางสัญจรไป-มา เสริมเหล็ก ขนาด
ผักหวาน หมู่ที่ 2
มีความสะดวก และ กว้าง 4 เมตร
ไปบ้านสร้างแปูน
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยาว 2,100 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงท่อ
คสล. จานวน 18
ท่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

10,900,000

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
2565
คาดว่า
รับผิดชอบ
(บาท)
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน ประชาชนที่ กองช่าง,
คสล.ที่ได้
เดินทาง
อบจ.
มาตรฐาน สัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๔๘

ที่
2

3

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนที่ ถนน คสล. ขนาด
สายบ้านดอนนาแพง เดินทางสัญจรไปมามี กว้าง 4 เมตร
หมู่ที่ 3 ไปบ้าน
ความสะดวก และ
ยาว 1,500 เมตร
ผักหวาน หมู่ที่ 2
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงท่อ
คสล. จานวน
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านลาน
หมู่ที่ 5 (แยกบ้าน
ลาน – กุดเชือก )
ไปบ้านสว่าง

เพื่อให้ประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมามี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,900 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงท่อ
คสล.จานวน 14
ท่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

3,400,000

-

-

-

-

5,500,000

-

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน ประชาชนที่ กองช่าง, อบจ.
คสล.ที่ได้
เดินทาง
มาตรฐาน สัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
จานวนถนน ประชาชนที่ กองช่าง, อบจ.
คสล.ที่ได้
เดินทาง
มาตรฐาน สัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๔๙

ที่
4

5

เป้าหมาย
2561
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนที่ ถนน คสล. ขนาด
บ้านลานหมู่ที่ 5 (เส้น เดินทางสัญจรไปมามี กว้าง 4.50 เมตร
หลังโรงสีไปบ้าน
ความสะดวก และ
ยาว 1,400 เมตร
สว่าง)
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงท่อคสล.
จานวน 12 ท่อน
โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนที่ ถนน คสล. ขนาด
ถนน คสล. สายบ้าน เดินทางสัญจรไปมามี กว้าง 4.50 เมตร
ดอนเงิน หมู่ที่ 8 ไป ความสะดวก และ
ยาว 1,200 เมตร
บ้านหนองตับเต่า
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงท่อคสล.
จานวน 18 ท่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

-

-

-

2564
(บาท)

3,680,000

3,100,000

2565
(บาท)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
กองช่าง,
จานวนถนน ประชาชนที่
อบจ.
คสล.ที่ได้
เดินทางสัญจร
มาตรฐาน ไปมามีความ
เพิ่มมากขึ้น สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
กองช่าง,
จานวนถนน ประชาชนที่
อบจ.
คสล.ที่ได้
เดินทางสัญจร
มาตรฐาน ไปมามีความ
เพิ่มมากขึ้น สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๕๐
6

ที่

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนเงิน
หมู่ที่ 8 ไปวัดอ่าง
ศิลา

โครงการ

เพื่อให้ประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมามี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว
2,700 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อม
ลงท่อ จานวน
12 ท่อน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-

-

-

6,100,000

-

จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนที่
เดินทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง,
อบจ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๕๑
7

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้าน
กุดเชือก หมู่ที่ 11
ไปบ้านขามปูอม
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมามี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 3,750 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่
เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า
18,750 ตาราง
เมตร พร้อมลง
ท่องานท่อ คสล.
มอก.ชั้น 3 Ø
0.40 เมตร
จานวน 5 จุด
รวม 35 ท่อน
และปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย

-

-

-

10,900,000

-

จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนที่
เดินทาง
สัญจรไปมา
มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง,
อบจ.

๕๒

ที่
8

9

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนที่ ถนน คสล.
สายบ้านหนองค้อ
เดินทางสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4
หมู่ที่ 13 ไปบ้านกุด ความสะดวก และ
เมตร ยาว 1,100
เชือก
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมลง
ท่อ คสล. จานวน
12 ท่อน
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนที่ ถนน คสล.
บ้านโนนสะอาด หมู่ เดินทางสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4
ที่ 14 ไปลาห้วย
ความสะดวก และ
เมตร ยาว 2,000
สาโรง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมลง
ท่อคสล. จานวน
6 ท่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

2,490,000

-

-

-

-

2,000,000

-

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน ประชาชนที่ กองช่าง,
อบจ.
คสล.ที่ได้
เดินทาง
มาตรฐาน สัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
จานวนถนน ประชาชนที่ กองช่าง,
อบจ.
คสล.ที่ได้
เดินทาง
มาตรฐาน สัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๕๓

ที่

โครงการ

10

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านวังแสงหมู่ที่ 15
ไปลาห้วยหญ้าคา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนที่ ถนน คสล.
เดินทางสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 5
ความสะดวก และ
เมตร ยาว 270
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมลง
ท่อ คสล.

รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 10 โครงการ
รวมแผนงานกอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน 10 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

780,000

-

0
0

0
0

0
0

48,850,000
48,850,000

0
0

ฃ

บัญชีครุภัณฑ์

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
จานวนถนน ประชาชนที่ กองช่าง,
อบจ.
คสล.ที่ได้
เดินทาง
มาตรฐาน สัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

๕๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหัดขอนแก่น
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งานบริหารงาน
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ยานพาหนะ 1 ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่
และชุมชน
และขนส่ง น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิด
ข้างเทท้าย จานวน 1 คัน
2
งานบริหารงาน
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ชุดเครื่องเสียงติดรถโฆษณา
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ไฟฟูาและ กลางแจ้งครบชุดพร้อมใช้งาน
และชุมชน
วิทยุ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน จานวน 2 โครงการ
แผนงานบริหารทั่วไป
1
งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เพื่อจัดหารถบรรทุกดีเซล
ยานพาหนะ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ล
และขนส่ง แคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน
รวมแผนงานบริหารทั่วไป จานวน 1 โครงการ
รวมทุกแผนงาน 3 โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
950,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

-

-

-

50,000

-

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

854,000

-

-

-

-

854,000
1,854,000

-

กองคลัง
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นายสมชย สันทิตย์
ปลัด อบต. /เลขานุการสภาฯ

ขอให้ท่า นประธานสภาฯ ท่า นสมาชิกสภาฯ ได้โ ปรดพิจ ารณา
ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ฝ่ายบริหารขอนาเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ต่อ สภาองค์ก ารบริห าร
ส่ว นต าบลบ้า นลานเพีย งเท่า นี ้ ขอให้ท ่า นประธานสภาฯ ได้โ ปรด
พิจารณาต่อไปครับ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบีย บวาระที ่ 6.1 เรื ่อ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 มีสมาชิก
สภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เรียนเชิญครับ

นายเสวก ลารังสิต
นายก อบต.บ้านลาน

เรีย นท่า นประธานสภาฯ ท่า นรองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน กระผมขอนาเรียน
เพิ่ม เติม ตามที่ท่า นปลัดองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลบ้านลาน ได้นาเสนอ
ร่า งแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ฯ ต่อ สภาไปแล้ว นั้น บางโครงการที่ท าถนน
ยกร่องพูนดิน สมาชิกสภาฯบางท่านอาจสงสัยว่าทาไมไม่ทาเป็นถนนหิน
คลุกเลย จึงขอทาความเข้า ใจว่า ก่อนจะเป็นถนนหินคลุกได้นั้น จะต้อ ง
เป็นถนนยกร่องพูนดิน บดอัดแน่นก่อน จึงจะทาเป็นถนนหินคลุกต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้อภิปราย

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายกระผมขอมติในที่ประชุม แห่งนี้
เมื่อพิจารณาแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานท่านใด
เห็ น ชอบในร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ 3 โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
มีมติ เ ห็น ชอบในร่ า งแผนพัฒนาท้อ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ จานวน 27 เสียง
เรื่องอื่นๆ
เรี ย นท่ า นสมาชิ ก สภาฯ คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุ ก ท่ า น ในระเบี ย บวาระที่ 7 เรื่ อ งอื่ น ๆ ในวั น นี้ ต้ อ งขอขอบคุ ณ
คุณพ่อน้อย ทบแป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานหมู่ที่ 14
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ขนมจีน ในวันนี้ มีส มาชิกสภาท่านใดจะแจ้ง ให้ ที่
ประชุมทราบเรียนเชิญครับ
เรียนท่านสภาฯ คณะผู้ บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน บ้านวังแสงหมู่ที่ 15 ขอความอนุเคราะห์
ป้ายหมู่บ้าน ที่พังเสียหายตั้งแต่เกิดพายุดุล ขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
จึงอยากขอความอนุเคราะห์ ท่านประธานฝากไปยังท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานได้พิจารณาด้วยครับ
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น.ส.เสาวณี ประสิทธิ์นอก
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสมศักดิ์ แถวนาดี
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางสาพรรณ วรรณสุด
ส.อบต.หมู่ที่ 16
นายเสวก ลารังสิต
นายกอบต.บ้านลาน

เรียนท่านสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน ขณะนี้ซอยบ้านแม่ส่ง เกิดน้าท่วมขังจึงอยาก
ขอความอนุเคราะห์ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ พิจารณาให้
ความอนุเคราะห์หินคลุกเพื่อไปซ่อมแซมให้ชาวบ้านสัญจร ไปมาได้
เรียนท่านสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน บ้านผักหวานหมู่ที่ 2 ขอขอบคุณซ่อมแซม
คันคูห้วยภูเหล็ก ขอขอบคุณครับ และขอสอบถามเรื่องธงตราสัญลักษณ์ที่
เห็นอยู่ในห้องเก็บของจะแจกให้กับหมู่บ้านต่างๆ หรือไม่ครับ
เรียนท่านสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์ หินคลุกไปถม
ถนนข้างโรงเรียนบ้านลาน เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ นักเรียนเดินทาง
ไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ
เรียนท่านสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน สาหรับข้อซักถาม หรือปัญหาความเดือดร้อนที่
ท่านสมาชิกสภาฯเสนอมานั้น เรื่องป้ายหมู่บ้าน อบต. ไม่สามารถเนินการ
ได้ เนื่องจากไม่เข้าระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นการซื้อวัสดุให้หมู่บ้าน
ดาเนินการเอง ธงตราสัญลักษณ์ฯ ปีนี้ไม่ได้แจกจ่ายให้กับหมู่บ้าน เนื่องจาก
ที่ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นนั้นซื้อมาเพื่อดาเนินการในสานักงาน และในส่วน
ของการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 10 และ
15 จุดบ้านแม่ส่ง ซึ่งเป็นถนนดิน จะมอบหมายให้กองช่างลงไปสารวจ
รวมทั้งในส่วนของหมู่บ้านอื่นๆด้วยและจะพิจารณาในส่วนของงบประมาณ
ซ่อมแซม เพื่อดาเนินการต่อไป

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับทราบ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งเพิ่มเติม อีกหรือไม่

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพิ่มเติมกระผม
ขอขอบคุณคณะ ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และ เจ้าหน้าที่
พนักงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

สมชาย สันทิตย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชาย สันทิตย์)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาอบต.บ้านลาน
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(ลงชื่อ

เกรียงศักดิ์ โสมา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ โสมา)
ตาแหน่ง ประธานสภาอบต.บ้านลาน
(ลงชื่อ

สัจจา จานงค์ศรี
(นายสัจจา จานงค์ศรี)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ลงชื่อ)

รังสรรค์ สมีนาง
(นายรังสรรค์ สมีนาง)
ตาแหน่ง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ลงชื่อ)

ประสิทธิ์ ศรีจันดา
(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา)
ตาแหน่ง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

