- สาเนา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ผู้มาประชุม
ลาดับ
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ชื่อ – สกุล
นายสมนึก สาพิมาย
นายสาราญ ผายพิมาย
นายอานวย ทนสระน้อย
นางสาวนงลักษณ์ นิทรัพย์
นางปภาวี เกยพุดซา
นายแสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
นายสุพล กาพุดกลาง
นายสมชาย ดาละกอ
นายอุทัย ยุทธทองหลาง
นายสุพล พิมพ์ปรุ
นายวันชัย ในพิมาย
นายวศิน จิรวัฒธิติ
นางออน แจกกลาง
นางประเสริฐ ณะเสส
นายจารึก ทาไถ
นายอารี หล่วงทองหลาง
นายวิโรจน์ นามยา
นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย
นายสุบิน กองโส
นางแพรวพรรณ ย่อกลาง
นายประกวด พูนศรี
นายธนพัฒน์ เพชรเลิศ
นายสมัย ช่วงพิมาย
นายสมศักดิ์ จิตทองหลาง
นายประทีป พูนศรี
นางลาดวน เที่ยงเดช
นายสมศักดิ์ เหมือนวาจา
นายสุรัตน์ ทับทิมกลาง
นายทองตื่ม สระพิมาย

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.จักราช
รองประธานสภา อบต.จักราช
เลขานุการสภา อบต.จักราช
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต.จักราช หมู่ ๑๔

ลายมือชื่อ
สมนึก สาพิมาย
สาราญ ผายพิมาย
อานวย ทนสระน้อย
นงลักษณ์ นิทรัพย์
ปภาวี เกยพุดซา
แสงอาทิตย์ พันธ์ทอง
สุพล กาพุดกลาง
สมชาย ดาละกอ
อุทัย ยุทธทองหลาง
สุพล พิมพ์ปรุ
วันชัย ในพิมาย
วศิน จิรวัฒธิติ
ออน แจกกลาง
ประเสริฐ ณะเสส
จารึก ทาไถ
อารี หล่วงทองหลาง
วิโรจน์ นามยา
ธัญยพัฒน์ สาพิมาย
สุบิน กองโส
แพรวพรรณ ย่อกลาง
ประกวด พูนศรี
ธนพัฒน์ เพชรเลิศ
สมัย ช่วงพิมาย
สมศักดิ์ จิตทองหลาง
ประทีป พูนศรี
ลาดวน เที่ยงเดช
สมศักดิ์ เหมือนวาจา
สุรัตน์ ทับทิมกลาง
ทองตื่ม สระพิมาย

๒
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
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ชื่อ – สกุล
นายภูษิต
แก้วมณี
นางสาวแสงดาว เรือง
นายนิพนธ์
พัฒศรี
นายสมส่วน
เหมือนวาจา
นายแก่น
ชอบแก้ว
นายสุรัตน์
ทับทิมกลาง
นายสมอน
จงใจกลาง
นายสามิต
จรรยา
นางจารัส
เต็มส้ม
นางนวลละออง สีทองหลาง
นางวิภาดา
นนกระโทก
นายโชค
พูนศรี
นางสมเชย
ยุรติรักษ์
นางสารวย
ไม้กลาง
นายประสิทธิ์
ปราสาทสูง
นางสาวสุธาสินี ปะวะโน
นายพุฒิพงษ์
นิลมัย
นายโกมล
บุญญพาพงศ์
นางกชลัลน์ พลอยนุช
นางสาวชญาพัฒน์ ปึ้งกลาง
นายยงยุทธ
คบทองหลาง
นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ปรุ
นายนิติธาดา นาชัย
นางรุจรต
เถียรสูงเนิน
นายศรีจรูญ นันกระโทก
นางสาวชะลอ เรือนทอง
นายสุพจน์ พิมพ์ปรุ
นางศรีนวล นาคโปย
นางสาวจันทรัศมิ์ สีใหม่
นางนิติยา
อ้อมทองหลาง
นางสาวสุกัญญา ดีทองหลาง

ตาแหน่ง
นายก อบต.จักราช
รองนายก อบต.จักราช
เลขานุการ นายก อบต.จักราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒
กานันตาบลจักราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ครูผู้ดูแลเด็ก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชร

ลายมือชื่อ
ภูษิต
แก้วมณี
แสงดาว
เรือง
นิพนธ์
พัฒศรี
สมส่วน
เหมือนวาจา
แก่น
ชอบแก้ว
สุรัตน์
ทับทิมกลาง
สมอน
จงใจกลาง
สามิต
จรรยา
จารัส
เต็มส้ม
นวลละออง สีทองหลาง
วิภาดา
นนกระโทก
โชค
พูนศรี
สมเชย
ยุติรักษ์
สารวย
ไม้กลาง
ประสิทธิ์
ปราสาทสูง
สุธาสินี
ปะวะโน
พุฒิพงษ์
นิลมัย
โกมล
บุญญพาพงศ์
กชลัลน์
พลอยนุช
ชญาพัฒน์ ปึ้งกลาง
ยงยุทธ
คบทองหลาง
พรรณทิพย์ คบทองหลาง
นิติธาดา
นาชัย
รุจรต
เถียรสูงเนิน
ศรีจรูญ
นันกระโทก
ชะลอ
เรือนทอง
สุพจน์
พิมพ์ปรุ
ศรีนวล
นาคโปย
จันทรัศมิ์
ศรีใหม่
นิติยา
อ้อมทองหลาง
สุกัญญา
ดีทองหลาง

๓
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญาเชิญ
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏครบองค์ประชุม มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๙ คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- นายสม
นึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗ และได้เชิญเลขานุการ
สภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์บริหารส่วนตาบลจักราช
สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗
นายอานวย ทนสระน้อย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เลขานุการสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๗
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้กาหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ มี
กาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ข้อ ๒๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สมนึก สาพิมาย
( นายสม
นึก สาพิมาย )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
๑.๑ การจัดการแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวัน

๔
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช มีความประสงค์จะพัฒนาแหล่งน้า อ่างเก็บ
น้าลาฉมวก ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (บ้านโคกซาด หมู่ ๖)
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในเขตตาบลจักราชให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดการแข่งขันขั้นต่าประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชมีงบประมาณในการจัดงานประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีงบประมาณนี้
ไม่สามารถจัดการแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวันได้ ซึ่งหากทางองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชจัดการแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวันได้ จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ซึ่งผลจะตามคือการลงทุน การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในพื้นที่ และทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชจะหาแนวทางการจัดการ
แข่งขันฯ ดังกล่าวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรอบๆ บริเวณอ่างเก็บน้าลาฉมวกก่อน
ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางอีกครั้งหนึ่ง
นายจารึก ทาไถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๖
หากมีการจัดการแข่งขันฯ คงส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในชุมชน และการคมนาคม
แต่เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันมีงบประมาณสูงจึงอยากให้นามา
พัฒนาในส่วนอื่น ก่อนและให้ทาง อบต.หารือกับ อบต. ในเขตที่ใช้พื้นที่ลาฉมวกร่วมกัน
ครับ
นายธัญยพัฒน สาพิมาย สมาชิกสภาองค์การบิรหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๖
อยากให้ทาง อบต.จักราช หาแนวทางร่วมกันกับ อบต.อื่น ๆ ที่พื้นที่รอบบริเวณลา
ฉมวก ในการจัดการแข่งขัน และงบประมาณในการจัดการแข่งขันครับ
นายวศิน จิรวัฒธิติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๕
เนื่องจากหากมีการจัดการแข่งขันแล้วส่งผลให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขยายตัว แต่
หลังจากไม่มีการแข่งขันแล้วจะพัฒนาในด้านใดต่อ แต่ตอนนี้งบประมาณของ อบต.ที่
พัฒนามีน้อยจึงอยากให้ อบต.จัดงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านไปก่อนในปีนี้
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ทาง อบต.จักราช จะดาเนินการหาแนวทางการจัดการแข่งขันในปีต่อ ๆ หากมีโอกาส
อยากให้ทุกท่านมองถึงผลที่จะตามหลังจากจัดการแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ คมนาคม
และการท่องเที่ยว ครับ และจะนาข้อหารือหรือแนวทางในการดาเนินการแจ้งใน
โอกาสต่อไปครับ
ที่ประชุมฯ - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบันทึกการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗

๕
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานบันทึกการประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอความเห็นชอบ
๔.๑ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ )
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

- ได้ให้นายก อบต. ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
-

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราชมีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ และเพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาถูกนาไปปฏิบัติได้จริง จึง
จาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)ที่ยึดผลสาเร็จของงานเป็น
เปูาหมายของการทางานและลักษณะการจัดทาที่มีความต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเป็น
ก้าวหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานั้น ๆ ในทุกระยะ
๓ ปี ซึ่งรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้จัดทาร่างแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางจัดเตรียมโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ได้นาเอาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ
ตามที่ อบต.จักราชได้ดาเนินการออกประชาคมตามหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) และได้เสนอคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นชอบให้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐) เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบในวันนี้ ดังนั้นในวันนี้ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสามปีนี้ ถ้าสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากร่าง
แผนพัฒนาสามปีนี้ก็ได้โปรดเสนอแนะ โดยร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๐) มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา

๖
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๖ รายละเอียดโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้าสงวนและกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร
เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ที่

โครงการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ก่อสร้างทานบปิดกั้นน้าหน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓
ก่อสร้างสะพานข้ามลาจักราช หมู่ ๓
บล็อกคอนเวิร์ด หมู่ ๓
เหมืองดานคอนกรีตเพื่อการเกษตร หมู่ ๓
ฝายน้าล้น หมู่ ๓
ฝายกั้นน้าลาห้วยลึก หมู่ ๔
ฝายน้าล้นลาห้วยลึก หมู่ ๗
ฝาย คสล.น้าล้นลาห้วยลึก หมู่ ๘
ขุดลอกสระน้าสาธารณะ หมู่ ๗
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด(บ้านโนนมัน) หมู่ ๗
ฝาย คสล. น้าล้นสายหลังวัดหนองพฤกษ์ หมู่ ๙
ก่อสร้างระบบชลประทานระบบท่อ หมู่ ๙
ใส่ท่อระบายน้าลอดถนนสายหนองพฤกษ์ – น้าซับ
ขุดลอกสระน้าสาธารณะ หมู่ ๑๑ (สระวัด)
ก่อสร้างฝาย คสล. ทิศตะวันออก หมู่ ๑๒
ขุดลอกสระน้าสาธารณะ หมู่ ๑๓
ขุดเจาะบ่อบาดาล
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด หมู่ ๕
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด หมู่ ๑๓ (หมู่ ๑๓ – หมู่
๕)

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
รวม ๓ ปี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๓๙๖,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๒๔๓,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๗๒,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
๖๐๔,๐๐๐
-

-

-

๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๒๒,๐๐๐.- บาท
๑๒ โครงการ งบประมาณ ๖,๕๔๓,๐๐๐.- บาท
๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๐ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๓๖๕,๐๐๐.- บาท

-

๗

ที่
๑
๒
๓
๔

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๒. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (บูรณาการร่วมกับเกษตร
อาเภอจักราช)
ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
ทางการเกษตร (บูรณาการร่วมกับเกษตรอาเภอ)
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
พอเพียง
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐.- บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งใน และนอกโรงเรียน ทั้งระดับก่อน
วัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยการสนับสนุน
งบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
วันเด็กแห่งชาติ
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
วันพ่อแห่งชาติ
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
วันแม่แห่งชาติ
๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐
โครงการอาหารเสริม (นม)
๒,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๒,๔๕๐,๐๐๐
โครงการอาหารกลางวัน
๔๔๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
โครงการจ้างรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
อุดหนุนงบประมาณในการทากิจกรรมของ
โรงเรียน ศูนย์การศึกษาในเขต อบต.จักราช
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
โครงการมอบใบสัมฤทธิ์บัตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทัศนศึกษาดูงานของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
หนูรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
โครงการตามรอยพ่อหลวง

๘
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๔๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔.๘๗๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๒๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๕๓๐,๐๐๐.- บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้ผลผลิต
โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ ฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิและพัฒนา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
พันธุ์ข้าวหอมมะลิ (บูรณาการร่วมเกษตรอาเภอ)
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ จานวน - โครงการ งบประมาณ
รวม ๓ ปี จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ

๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๕๐,๐๐๐.- บาท
- บาท
๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพิ่ม
การอนุรักษ์ และเพิ่มรายได้
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑ ฝึกอบรมการทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๓๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๓๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๓๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท
๓. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อ
จาหน่าย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑ ฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒ ฝึกอบรมการเลี้ยงโค
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ
รวม ๓ ปี จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ

๗๐,๐๐๐.- บาท
๖๐,๐๐๐.- บาท
๖๐,๐๐๐.- บาท
๑๙๐,๐๐๐.- บาท

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการ
พัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. ส่งเสริมพัฒนาประชาชนให้มีฐานะดีขึ้น
ที่

โครงการ

๑ ฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ
ตาบลจักราช
๒ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตาบลจักราช

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๓. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
๑๕๔,๕๐๐ ๑๕๔,๕๐๐ ๑๕๔,๕๐๐
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๕๔๘,๕๐๐ ๕๔๘,๕๐๐ ๕๔๘,๕๐๐
เบี้ยยังชีพคนชรา
๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
จัดหาอุปกรณ์สาหรับผู้พิการ
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี “ทาน้ามันเหลือง”
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการ

๑๐
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๙๑๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘๘๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘๘๕,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๘ผ๕,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘

๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
เพิ่มรายได้ให้นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนตาบลจักราช
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
ปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
เมื่อยังไม่พร้อม
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(บูรณาการ
ร่วมกับศพสอ.จักราช)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1. กิจกรรมกีฬา
2. กิจกรรมนันทนาการ
3. กิจกรรมอื่น ๆ
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมจัดหาเครื่องเล่น
สาหรับเด็ก
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
เยาวชนคนดีศรีจักราช
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ตลาดความคิดของเด็กและเยาวชน
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ
รวม ๓ ปี จานวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ

๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ

๑ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒ ประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๑๑
๖. ดาเนินการโครงการ รับฟังความคิดเห็น อุปสรรค ความต้องการของประชาชน
และการบริการประชาชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑ บริการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกพื้นที
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒ อบต.ใกล้ชิดประชาชน
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐.- บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึง และทันการณ์
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑ อุดหนุนกองทุนสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) (บูรณาการร่วมกับศูนย์สุขภาพ
ชุมชนตาบลจักราช)
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ .- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓

๒. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนระดับหมู่บ้าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง การ
ปูองกันโรคโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ฝึกอบรม รณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
ฝึกอบรม รณรงค์ และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐.- บาท

๑๒
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๘๐,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
อย่างทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเทศบาล-บ้าน
นางสาวนงลักษณ์ นิทรัพย์ หมู่ ๑
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเทศบาล-บ้านนางปภาวี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
เกยพุดซา หมู่ ๑
๒,๑๕๘,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเทศบาล-บ้านนางปภาวี
เกยพุดซา หมู่ ๑
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทอง นาศรี-ทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๖ หมู่ ๒
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแสงอาทิตย์ พันธ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ทอง – บ้านนายสุชาติ ในพิมาย หมู่ ๒
๕๖,๐๐๐
ยกระดับถนนดินจากบ้านนางเบญจมาศ
นาคพัฒพะเนาว์ – บ้านนายประดิษฐ์ ย่อยตะคุ
หมู่ ๒
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยกศาลาประชาคม –
ลาจักราช หมู่ ๒
ก่อสร้างถนนดินพร้อมใส่ท่อระบายน้าจากบ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
นายองอาจ ไชยกือ – ฝายเก่า หมู่ ๒
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนายองอาจ
ไชยกือ – ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ หมู่ ๒
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวงหมายเลข
๒๒๖ – บ้านนางเยี่ยม พยัคมะเริง หมู่ ๒
ก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้านนายปราง สุขสง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
กลาง – ทงหลวงหมายเลข ๒๒๖ หมู่ ๒
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางคา มาหมื่นไวย – ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
โนนกลาง หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจารึก นาศรี – ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ทิศตะวันตก (โนนกลาง) หมู่ ๓
๒๑๒,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่
๓
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมพงษ์ อะ

๑๓

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

ตะนิตย์ – ทางเข้าบ้ายนายอนันต์ ยงทองหลาง
หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางคา มาหมื่นไวย –
โนนกลาง หมู่ ๓
ถนน คสล. จากสี่แยกบ้านนางสาคร พูนศรี –
บ้านโนนพะไล หมู่ ๓-หมู่ ๑๔
ถนน คสล. ซอยศาลตาปูุ หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางหวล สุดทองหลาง
– บ้านนายละมัย แก่นพะเนาว์ หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอมรรัตน์
หมายเครือกลาง – บ้านนายศรีนวล แดงเด่นดี
หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล. เข้าประปา หมู่บ้าน หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.จากทางรถไฟ –ฝายน้าล้น
หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไพรศาล เหล็ก
อยู่มะดัน – บ้านนางราตรี ยวนแม หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายดารง ดีงู
เหลือม –บ้านนางละออง เนตรทองหลาง หมู่
๓
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญชู พัฒศรี –
บ้านนายเชย หมายเครือกลาง หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายกลึง พูนศรี –
บ้านนายสด หมายรอกลาง หมู่ ๓
ลงลูกรังถนนสายหนองตาเพชร หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมเกียรติ ไตร
แปูนมะดัน หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางละม่อม ถิ่น
ทองหลาง – บ้านนายทองแม้น พูนศรี หมู่ ๓
ปรับปรุงถนนดิน สายไฟแรงสูง หมู่๓
ยกระดับถนนดินซอยบ้านนายลัด พัฒศรี หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเล็ก เนื่อง
ทองหลาง หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางอาพล ถิ่น
ทองหลาง หมู่ ๓
ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกวัดปุาจักราช
–
บ้านหนองพลวง หมู่ ๘
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ ๑๖๖/๑ –
แยกเข้าซอยหนองแมวเหนือ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๗๘๑,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๔๘,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๔๖,๐๐๐
๒,๓๑๗,๐๐๐

-

-

๔๐๗,๐๐๐

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๑๗๗,๐๐๐

-

-

๑๐๖,๐๐๐

๔๑,๐๐๐
-

-

๑๕๑,๐๐๐

-

-

๑๑๐,๐๐๐

๓๔๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
-

๓๐๐,๐๐๐
-

๓๐๐,๐๐๐
๙๗,๐๐๐

-

-

๓๔๔,๐๐๐

-

-

๓,๙๔๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๔
๓๖ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวันชัย ในพิ
มาย (ซอย ๒)
๓๗ ถนน คสล.บ้านจักราช ม.๔ - บ้านสะพานถม
ม. ๑๒
๓๘ ซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน
(จาก หมู่ ๒ – หมู่ ๕)
๓๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองบัวยอดแก้ว (จาก
สามแยกบ้านนายบรรจง–บ้านนางบุญธรรม ขุน
ศรี)ม.๕
๔๐ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระน้า (จากบ้านนาง
อัมพกา เรี่ยวแรง-สระสาธารณะ) หมู่ ๕
๔๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัวกลาง –
บ้านโนนงิ้ว (จากบ้านนายพรม สานเป็น – บ้าน
นายประกอบ ชานาญหมอ หมู่ ๕
๔๒ ก่อสร้าง คสล.สายหนองบัวยอดแก้ว – หนอง
พฤกษ์ต่า หมู่ ๕
๔๓ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองบัวยอดแก้ว หมู่
๕
๔๔ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ช่วยทองสุข หมู่
๕
๔๕ ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกซาด – หนองพฤกษ์
๔๖ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ ๖
๔๗ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้มสมประสงค์ หมู่ ๖
๔๘ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียน หมู่ ๖
๔๙ ก่อสร้างถนน คสล.จากหนองพฤกษ์ – หมู่ ๖
๕๐ ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงกุลี – โนนมัน หมู่ ๗
๕๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด- ทิศตะวันออก
ม.๗
๕๒ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้ม ๕ หมู่ ๗
๕๓ ลงลูกรังถนน สายประปา คุ้มตะวันออก หมู่ ๗
๕๔ ลงลูกรังสายตะวันออก – โนนมัน หมู่ ๗
๕๕ ลงลูกรังถนนสายวงแหวนตะวันตก หมู่ ๗
๕๖ ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก ม.๗-บ้านน้อย
พัฒนา
๕๗ ยกระดับถนนดิน บ้านนายจันทร์ – บ้านนายสุ
ชาติ หมู่.๗
๕๘ ลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้าซอยบ้านนาย
ดาหมู.่ ๗
๕๙ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัด หมู่ ๗

-

-

๙๘๕,๐๐๐

-

-

๙๔๘,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๖๖,๘๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖,๐๖๒,๐๐๐
๒,๖๕๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๑๖๘,๐๐๐

-

-

๖๙,๐๐๐

-

๒๗๖,๐๐๐

-

-

-

๑,๓๑๗,๐๐๐

๑๕
๖๐ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นสามแยกบ้านนายกว้าง
จันเจือ – บ้านนางสมัย แหน่งกระโทก หมู่ ๘
๖๑ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางมงคล จิต
ทองหลาง – สามแยกศาลตาปูุ หมู่ ๘
๖๒ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางหลวง ๒๒๖ เข้าหมู่
๘
๖๓ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสวัสดิ์ กองโส –
บ้านนายตุ๋ง นนกระโทก หมู่ ๘
๖๔ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางมงคล – ลา
ห้วยลึก หมู่ ๘
๖๕ ก่อสร้างถนน คสล. คุ้มโนนงิ้ว หมู่ ๘
๖๖ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยพัฒนา หมู่ ๘
๖๗ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองพฤกษ์ต่า หมู่ ๙
๖๘ ลงลูกรังถนนสายหนองพฤกษ์ – น้าซับ (หมู่ ๙)
๖๙ ลงลูกรังสายหนองพฤกษ์ – โนนเสมา หมู่ ๙
๗๐ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประไพ ทอง
กลาง
๗๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจันทร์ นาลา
หมู่ ๙
๗๒ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลาประชาคม หมู่ ๙
๗๓ ยกระดับถนนดินสายหลังวัด หมู่ ๙
๗๔ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่น้อย หมู่
๙
๗๕ ก่อสร้างรางระบายน้าฝาปิดจากบ้านนางกอง
แก้ว พูนศรี – บ้านนายบุญส่ง ยศกลาง หมู่
๑๐
๗๖ ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง ๒๒๖ – บ้าน
นายกูด หมู่ ๑๐
๗๗ ยกระดับถนนดินซอยบ้านนายเขียว รัศมี หมู่
๑๐
๗๘ ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง ๒๒๖ – บ้าน
นางนุ่น นิยาทองหลาง หมู่ ๑๐
๗๙ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทองดี พาด
ทองหลาง- สนามเด็กเล่น หมู่ ๑๐
๘๐ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุพจน์ ภู่ละกอ
– บ้านนางเกษร ต้อยหมื่นไวย หมู่ ๑๐
๘๑ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเทียม หมู่ ๑๐
๘๒ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางแสงจันทร์ –
บ้านนายสุพิศ หมู่ ๑๐

๑๐๐,๐๐๐
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๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๖๘,๐๐๐
๑๐๖,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๖๘,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๗๓,๕๐๐
๑๔,๔๐๐

๓๖๗,๐๐๐
-

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๒๒๕,๐๐๐

-

-

๔๘๓,๐๐๐

-

-

-

๗๙๖,๐๐๐

-

-

๔๗๐,๐๐๐

-

๓๘๓,๐๐๐
๑๔๗,๐๐๐

-

๑๖
๘๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ ๑๑
๘๔ ก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนายนรินทร์
หมายเครือกลาง – วัดบ้านน้าซับ หมู่ ๑๑
๘๕ ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาประชาคม –
บ้านนางนุช กุดนอก หมู่ ๑๑
๘๖ ขุดร่องระบายน้าสายน้าซับ – บ้านโนนงิ้ว หมู่
๑๑
๘๗ ปรับปรุงถนนสายน้าซับ – โนนงิ้ว หมู่ ๑๑
๘๘ ก่อสร้างถนนคสล.จากสี่แยกบ้านนายนรินทร์
หมายเครือกลาง - บ้านนายสุวรรณ แก่นพะ
เนาว์ หมู่.๑๑
๘๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสะพานถม ม.๑๒ –
บ้านจักราช ม.๔ (หมู่ ๑๒)
๙๐ ปรับปรุงถนนสายกลางบ้านสะพานถม หมู่ ๑๒
๙๑ ซ่อมแซมถนนสายกลางบ้านสะพานถม
หมู่ ๑๒
๙๒ วางท่อระบายน้าลอดถนนสายสะพานถม ม.
๑๒– น้าซับ ม.๑๑ (หมู่ ๑๒)
๙๓ ก่อสร้างฝายดาดคอนกรีต หมู่ ๑๒
๙๔ ก่อสร้างรางระบายน้าสายกลางหมู่บ้าน หมู่
๑๒
๙๕ ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง ๒๒๖
–
หมู่บ้าน หมู่ ๑๓
๙๖ ถนนหินคลุกจากทางหลวง ๒๒๖ หมู่บ้าน หมู่
๑๓
๙๗ ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ ๑๓
๙๘ ก่อสร้างร่องระบายน้าจากสวนนายสวัสดิ์ กอง
โส – บ้านนายสารวย ไทยกลาง หมู่ ๑๓
๙๙ ยกระดับถนนดินสายโนนงิ้ว ม.๑๓
– บ้าน
หนองบัวกลาง ม. ๕ (หมู่ ๑๓)
๑๐๐ ถนนลูกรังสายบ้านโนนงิ้ว ม.๑๓ – บ้านหนอง
บัวกลาง ม.๕ (หมู่ ๑๓)
๑๐๑ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายขัน สังทองหลาง –
บ้านนางปราณี ธรรมพล หมู่ ๑๓
๑๐๒ ยกระดับถนนดินจากทางหลวง ๒๒๖ – หมู่ ๑๓
๑๐๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ ม.๑๔
–
บ้านตะกุดเครือปลอก ม.๓ (หมู่ ๑๔)
๑๐๔ ถนนหินคลุก สายโนนพะไล ม.๑๔-บ้านโนน
พฤกษ์ ม.๒ (หมู่ ๑๔)

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

-

๔๕๘,๐๐๐
-

๒๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

-

๒๒,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐
-

๗๕๓,๐๐๐

-

-

-

๘,๐๑๔,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๙๕๕,๐๐๐
๑๗๑,๐๐๐

-

-

๕๖๖,๐๐๐

-

-

๒๑๑,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐
-

-

-

๒๘๗,๐๐๐

-

๑๗
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกศาลตาปูุ-นาย
ปลอด หมู่ ๑๔
ถนนหิจคลุกสายโนนพะไล ม.๑๔-บ้านตะกุด
เครือปลอก ม.๓ (หมู่ ๑๔)
ยกระดับถนนดินซอยหลังศูนย์ซีเบิร์ท
ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกกลางบ้าน –
ประปา หมู่ ๑๔
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเกิด หมู่ ๑๔
ปรับปรุงถนนดินสายโนนพะไล ม.๑๔- ตาบล
ทองหลาง (หมู่ ๑๔)
ปรับปรุงถนนดินสายศาลตาปูุ-หนองตาโยย หมู่
๑๔
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ ม.๑๔ –
ฝายโนนพฤกษ์ ม.๒ (หมู่ ๑๔)
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ ๑๔
ก่อสร้างถนนดินสายบ้านผู้ใหญ่เก่า – ฝายท่าสา
คาร (ฝายเก่า) หมู่ ๑๔
ถนนหินคลุกซอยบ้านนายประทีป หมู่ ๑๔
ปรับปรุงถนนสายศาลตาปูุ-หนองตาเพชร หมู่
๑๔
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโน
นพฤษ์ หมู่ ๒ – บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ ๙

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๒๐๙,๐๐๐
-

๕๒๓,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
-

๑๑๔,๐๐๐

-

-

-

๓๖๗,๐๐๐

-

๑,๙๔๘,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐
-

๒๐๙,๐๐๐

-

-

๒๐๐,๐๐๐
-

๑,๘๒๘,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

-

-

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณที่ทาการ อบต.จัก
ราช
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อนไก่บ้านจักราช หมู่ ๔
ยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองพฤกษ์ หมู่
๙
ยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองพลวง หมู่
๘

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๘ จานวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๘,๔๙๔,๙๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗๑๐,๘๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๓๖๙,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๒๑๘ โครงการ งบประมาณ ๖๖,๕๗๔,๖๐๐.- บาท
๒. การแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา และประปา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๑
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๒ ขยายเขตไฟฟูา หมู่ ๑
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑๘
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๒
ขยายเขตไฟฟูา หมู่ ๒
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร หมู่ ๒
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๓
ขยายเขตไฟฟูา หมู่ ๓
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๔
ขยายเขตไฟฟูา หมู่ ๔
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๕
ขยายเขตไฟฟูา หมู่ ๕
ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร หมู่ ๕
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๖
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๗
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๘
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๙
ขยายเขตไฟฟูา หมู่ ๙
ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร หมู่ ๙
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๑๐
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๑๑
ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๑
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๑๒
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๑๓
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง หมู่ ๑๔
ขยายเขตไฟฟูา หมู่ ๑๔
ขยายไฟฟูาเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔
ปรับปรุงระบบไฟฟูาประปา หมู่ ๑๔
ขยายเขตไฟฟูาในเขต อบต.จักราช
ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างทุกหมู่บ้าน
ขยายเขตประปา หมู่ ๑
ปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ ๑
ขยายเขตประปา หมู่ ๔
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๔
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๕
ขยายเขตประปา หมู่ ๕
ก่อสร้างระบบประปาน้าสุก
ก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ ๖
ปรับปรุงระบบประปาหมู่ ๗
จัดซื้อถังเก็บน้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร หมู่ ๗
จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์จมน้าได้ หมู่ ๗
ปรับปรุงระบบประปาหมู่ ๙ (หนองพฤกษ์ หนองพฤกษ์

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
-

๑๙
ต่า)
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

ก่อสร้างระบบประปาน้าสุก หมู่ ๑๐
จัดซื้อถังเก็บน้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร หมู่ ๑๑
จัดซื้อถังเก็บน้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร หมู่ ๑
ปรับปรุงระบบประปาหมู่ ๑๒
ก่อสร้างระบบประปาน้าสุก หมู่ ๑๓
ปรับปรุงระบบประปาหมู่ ๑๓
จัดซื้อถังเก็บน้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร หมู่ ๑๓
ขยายเขตประปา หมู่ ๑๔
ขยายเขตประปาเขต อบต.จักราช
ซ่อมแซมประปาภายในเขต อบต.จักราช

๓,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๘ จานวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๙๖๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๙,๙๒๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๗๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวน ๑๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๕๕๕,๐๐๐.- บาท
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ จัดซื้อพระพุทธรูป พร้อมก่อสร้างฐานพระพุทธรูป ๕๐,๐๐๐
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐
๒ จัดทาปูายซอยภายในหมู่บ้าน
๓ ปรับภูมิทัศน์ อบต.จักราช
๔ ต่อติดอาคาร พร้อมปรับปรุงภายในอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.จักราช
๕ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
๖ โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน
๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๘ ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙ ซ่อมแซมอาคารสานักงาน อบต.จักราช
๑๐ ซ่อมแซมห้องน้า อบต.จักราช
๑๑ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ
รวม ๓ ปี จานวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ

๗๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

-

๐
-

๗๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
-

๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
-

๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๑ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
ศาสนา
๒ โครงการอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรภาคฤดูร้อน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
๓ โครงการส่งเสริมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมโดย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
การจัดประเพณีสงกรานต์
๔ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๕ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
๖ โครงการแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๗ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๘ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๙ กิจกรรมปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๑๐ สนับสนุนงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่อาเภอจักราชเป็นผู้จัด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๑๑ โครงการวันท้องถิ่นไทย
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง
ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับจังหวัดเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่
อาชีพในระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
๑ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
๕๐,๐๐๐
๒ โครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ และการแข่งขันกีฬา
คนพิการ ครั้งที่ ๓๓

๒๑
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอจักราช ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
จัดซื้อวัสดุกีฬา
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๒
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๕
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๖
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๗
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๘
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๙
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๑๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา หมู่ ๑๑
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๖๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๕๖๐,๐๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนสะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๑ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๒ ติดตั้งและปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว อบต.จักราช
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเภอจักราช
๕๑๐,๒๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๔ จัดหาครุภัณฑ์
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๖๕,๒๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๑๕,๒๐๐.- บาท
๒. สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ให้ได้รับการศึกษา อบรม
การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
๑ โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต.

๒๒
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓
๔

๓. บูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
โครงการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐
โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
โครงการตามนโยบายของอาเภอ/จังหวัด/รัฐบาล
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
เทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่าง ๆ
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๙๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๓๐,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓

๔. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
ฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

๒๓
ที่
๑
๒
๓
๔

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
สนับสนุนกาชาดอาเภอ
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
สนับสนุนกาชาดจังหวัด
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
โครงการ

ปี ๒๕๕๘ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐.- บาท
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่
สาคัญ เพื่อสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๐๐,๐๐๐
๑ ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ปี ๒๕๕๗ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๘ จานวน - โครงการ งบประมาณ
- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน - โครงการ งบประมาณ
- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓
๔

๓. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)และตารวจชุมชน ของ อบต.จักราช
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
โครงการทบทวนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ตาบลจักราช
สนับสนุนหน่วยกู้ชีพระดับตาบล FR และทีมกู้ชีพ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
กู้ภัย (OTOS)
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
สนับสนุนวัน อปพร.
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๘ โครงการ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๒๔

ที่
๑
๒
๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านก ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
โครงการรักษ์โลก
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
โครงการฝังกลบขยะ
ปี ๒๕๕๗ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๘ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๙ โครงการ งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.- บาท

ที่
๑
๒
๓

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทุกระดับ
งบประมาณและที่มา
โครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รณรงค์การทิ้งขยะลดภาวะโลกร้อน
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
จัดหาถังขยะชุมชน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
โครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)

ปี ๒๕๕๘ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๓ ปี จานวนโครงการ ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.- บาท
นายภูษิต แก้วมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอโครงการต่าง ๆ ขอให้ครอบคลุมทุกด้าน
อาทิเช่น ด้านถนนหนทาง ด้านน้ากินน้าใช้ ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เป็นต้น
ตามที่หมู่บ้านได้ประชาคมมาเพื่ออานวยความสะดวกภายใน
หมู่บ้านทุก ๆ ด้าน
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ตามรายละเอียดที่ได้
แนบให้ทุกท่านพิจารณาแล้ว ว่ามีท่านใดมีความคิดเห็นหรือเห็นชอบในร่าง
แผนพัฒนาสามปีหรือไม่อย่
างไร หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด

๒๕
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ
- ที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๔.๒ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) แก้ไขฉบับที่ ๑ และร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

- ได้ให้ปลัดฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) แก้ไขฉบับที่ ๑ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบวาระการประชุมฯ)
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เดิมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) องค์การบริหารส่วนตาบลจักราชมี
การประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) แก้ไขฉบับที่ ๑ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รายการที่ ๑
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุชาติ ในพิมาย ถึงถนนลาดยาง หมู่ ๒
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุชาติ ในพิมาย ถึงถนนลาดยาง หมู่ ๒
เปูาหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๒
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓

๒๖
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓
เปูาหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๓
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๔
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกซาดถึงบ้านหนองพฤกษ์
เปูาหมาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
งบประมาณ ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกซาด – หนองพฤกษ์
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๕

๒๗
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายคูณ วงษ์บาราบ – บ้านนายยัง โมกมะเริง
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายคูณ วงษ์บาราบ – บ้านนายยัง โมกมะเริง
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๖
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกวัดหนองพฤกษ์ถึงบ้านหนองพฤกษ์ต่า
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๔,๑๒๕,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกวัดหนองพฤกษ์ถึงบ้านหนองพฤกษ์ต่า
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๗
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าต่อจากของเดิม
เปูาหมาย ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ ๑๐
เปูาหมาย กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๘
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้าไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และสถานการณ์
คลังสามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๘
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ เข้า หมู่ ๑๑
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๑,๙๘๒,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ – ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๙
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ เข้า หมู่ ๑๒
เปูาหมาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๑,๙๘๔,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ – บ้านจักราช หมู่ ๔
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายการที่ ๑๐
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเดิม
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๓
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับแก้ไข
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๓

๒๙
เปูาหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สัญจรไปมาลาบาก และสถานการณ์คลัง
สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายข้างต้น
รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง และขยายเขตประปา
รายการที่ ๑๑
๑๑. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.จักราช
เปูาหมาย กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๓.๕ เมตร
งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.จักราช
เปูาหมาย กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจาก ช่างได้ประเมินความคุ้มค่าแล้วว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ พิจารณาแผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) แก้ไขฉบับที่ ๑ ตามรายละเอียดรายการที่ ๑๑ ว่ามีท่านใดมี
ความคิดเห็นหรือเห็นชอบในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) แก้ไขฉบับที่ ๑
หรือไม่อย่างไร หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบแผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) แก้ไข
ฉบับที่ ๑
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เดิมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) องค์การบริหารส่วนตาบลจักราชมี
การประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ผมขอชี้แจง
เกี่ยวกับโครงการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมและ
ภัยแล้ง

๓๐
ที่

โครงการ

๑ ซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ ๑๒
๒ ซ่อมแซมทานบ หมู่ ๓

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
-

ปี ๒๕๕๗ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาขน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ สายบ้านจักราช – บ้าน ๕๐๐,๐๐
สะพานถม หมู่ ๑๒
๐
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ สายทางออกหมู่บ้าน – ๕๐๐,๐๐
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖
๐
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ ซอยทางโค้งโนนสว่าง ๑๐๐,๐๐
๐
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ ซอยบ้านนายปลอด ๕๐๐,๐๐
๐
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๗๐,๐๐
๐
ก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วน ๒๗๕,๐๐
ตาบลจักราช
๐
โครงการ

ปี ๒๕๕๗ จานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๔๕,๐๐๐ บาท
แนวทางที่ ๒ การก่อสร้างและขยายเขตประปา
ที่

โครงการ

๑ ก่อสร้างถังเก็บน้าใส
๒ ก่อสร้างถังประปาหอถังสูง หมู่ ๕

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๗๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
-

ปี ๒๕๕๗ จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ ๑ นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุด
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์
๖,๐๐๐

๓๑
๑) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ๑ ชุด
๒) จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จานวน ๑ ชุด
๓) จัดซือ้ เครื่องตัดหญ้า จานวน ๑ ชุด

๑๘,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

-

-

ปี ๒๕๕๗ จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท
รวมปี ๒๕๕๗ จานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๗๔,๐๐๐ บาท
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ตามรายละเอียดที่ได้แนบให้ทุกท่านพิจารณาแล้ว ว่ามีท่านใดมี
ความคิดเห็นหรือเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสามปีฯหรือไม่อย่างไร หรือไม่ถ้าไม่มีจะขอ
มติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เนืองด้วยขณะนี้เวลา ๑๒.๑๕ น. แล้วขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช ก่อน แล้วค่อยเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๒๕ น.
เริ่มประชุม (ต่อ) เวลา ๑๓.๓๕ น.
เมื่อถึงเวลานัดหมาย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ให้สัญญา
เชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้ร่วมประชุมเข้าที่ประชุม และได้ตรวจนับองค์ประชุม ผลปรากฏครบองค์ประชุม มี
สมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๒๘ คน ไม่มาประชุม - คน จึงได้เรียนเชิญประธานสภาฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อ
๔.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ในครั้งนี้
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๖ และได้มีการโอนงบประมาณไปแล้ว ๗ ครั้ง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
แล้ว ๑ ครั้ง นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช มีความจาเป็นที่จะโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๘ โอนเพิ่มเนื่องจาก โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงขอยกเลิก
โครงการ และตั้งจ่ายโครงการใหม่ ซึ่ง การโอนเงิน และการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครั้งนี้

๓๒
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ รายละเอียดดังนี้
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๘
รายการที่ ๑
กองช่าง
โอนเพิ่ม
หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง
รายการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช
- ตั้งไว้ ๑๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร (ตามแบบ อบต.กาหนด) โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๑๗๕,๐๐๐ บาท
กองช่าง
โอนลด
หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
รายการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.จักราช
- งบประมาณอนุมัติ ๒๐๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๒,๐๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๗,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๑๗๕,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ โอนครั้งที่ ๘ รายการที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
รายการที่ ๒
กองช่าง
โอนเพิ่ม
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- งบประมาณอนุมัติ ๑๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๕๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน
๒๐๐,๕๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
กองช่าง
โอนลด
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
รายการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.จักราช

๓๓
- งบประมาณอนุมัติ ๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๒๗,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ ๑๓
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
สานักปลัด
โอนลด
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน
และเสริมสร้างอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
- งบประมาณอนุมัติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๒๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๗๓,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
รวมโอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ โอนครั้งที่ ๘ รายการที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
รายการที่ ๓
กองช่าง
โอนเพิ่ม
หมวด ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท รั้ว
รายการ โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ตั้งไว้ ๒๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ขนาดกว้าง ๓.๒๐
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๖๐ เมตร (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๒๓๕,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ๓๖,๕๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๒๗๒,๐๐๐ บาท
กองช่าง
โอนลด
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ ๙
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน ๗,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ้มที่ ๘) บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ ๓

๓๔
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน ๕,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคุ้มที่ ๑) บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ ๓
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกซาด หมู่ ๖
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน ๓๑,๐๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๑,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนกกวัก หมู่ ๗
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน ๓๗,๕๓๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๗,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๐ บาท
๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายศรีไพร ภู่ละกอ) บ้านหนองจอก หมู่ ๑๐
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน ๓๗,๐๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้าซับ หมู่ ๑๑
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมารคงเหลือก่อนโอน ๓๙,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๓๙,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านสะพานถม –บ้านจักราช) บ้านสะพานถม
หมู่ ๑๒
- งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๙,๐๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๙,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท
๙) หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
รายการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.จักราช
- งบประมาณอนุมัติ ๒๓๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๓๘,๐๐๐.บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๖,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๐๑,๕๐๐ บาท
รวมโอนลด ๒๗๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม -

ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ โอนครั้งที่ ๘ รายการที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
รายการที่ ๔
ส่วนการศึกษาฯ
โอนเพิ่ม
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๕๐๐ บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๒,๕๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สานักปลัด

๓๕

มติที่ประชุม -

โอนลด
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน
และเสริมสร้างอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
- งบประมาณอนุมัติ ๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ โอนครั้งที่ ๘ รายการที่ ๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
รายการที่ ๕
สานักปลัด
โอนเพิ่ม
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จานวน ๑ ชุด (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
เครื่องเสียง จานวน ๑ ชุด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหาร
ทั่วไป (๐๐๑๑๑) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน ๑ ชุด (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้ จานวน ๑ ชุด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งาน
บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๓๘,๐๐๐ บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงาน
ทั่วไป (๐๐๑๑๑) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๓๘,๐๐๐ บาท
สานักปลัด
โอนลด
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานและ
เสริมสร้างอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

๓๖

มติที่ประชุม -

- งบประมาณอนุมัติ ๑๗๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๗๗,๐๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓๙,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๓๘,๐๐๐ บาท
ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ โอนครั้งที่ ๘ รายการที่ ๕ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๔.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช

นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชชี้แจงรายละเอียดให้ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชทราบ
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราชมี ๒ ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะกุดเครือ
ปลอก สถานที่โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพฤกษ์
สถานที่องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช รายละเอียดดังนี้
กฎหมาย
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑) จัดเวทีประชาคมเพื่อสารวจความต้องการของชุมชน
๒) ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ตามลาดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
๓) จัดทาแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔) จัดทาประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕) รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช ว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒๑ การยุบเลิกหรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรบานการดาเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในครั้งนี้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะไม่ลดลง
เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณคิดจากจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คิดต่อหัว งบประมาณคงเดิม และปัจจุบันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
ได้ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชแล้ว มีห้องเรียน
และอุปกรณ์การเรียนพร้อมจึงขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจัก
ราชในการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในครั้งนี้

๓๗
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ พิจารณาการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่ามีท่านใดมีความ
คิดเห็นหรือเห็นชอบ การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
หรือไม่ถ้าหากไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
๔.๕ เสนอรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชชี้แจงรายละเอียดให้ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชทราบ
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังรับความเห็นชอบของเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทาราคาปานกลาง
ของที่ดินขึ้นใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของที่ดินใช้อยู่ ในการประเมินภาษี
บารุงท้องที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื่องจากไม่สะท้อนถึงราคา
ที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบันในการนี้ จังหวัดจึงแจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการตีราคา
ปานกลางที่ดิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการดังนี้
๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตี
ราคาปานกลางที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๔(๒)
ให้อาเภอทราบ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นคระกรรมการตี
ราคาปานกลางที่ดิน ดังนี้
๑.๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เห็นสมควร ๑ คน ทาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการ
๑.๒ ให้สภาท้องถิ่นเลือกและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน (ควรเลือกและเสนอชื่อ
ผู้ที่มีความรู้ความประเมินทุนทรัพย์ หรือนักประเมินทุนทรัพย์จาก
สานักงานธนารักษ์พื้นที่) เป็นกรรมการ
๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งรายชื่อตามข้อ ๑ ให้ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ ทราบ เพือ่ แจ้งจังหวัดต่อไป
๓) ให้คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งดาเนินการตีราคาปานกลางของที่ดิน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๑๕๕๗ และรายงานการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินทุกๆ หน่วย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดิน
นั้นไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ สานักงานหรือที่ทาการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
๔) รายงานผลการจัดทาราคาปานกลางที่ดินรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ มาใช้ใน
การประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
รายละเอียดตามข้อ ๑.๑ (เลขานุการคณะกรรมการ)

๓๘
นายอานวย ทนสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการฯ
รายละเอียดตามข้อ ๑.๒
นายอานวย ทนสระน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
คณะกรรมกาผู้ทรงคุณวุฒิตีราคาปานกลางที่ดิน คนที่ ๑
เสนอ นางจินดา ปราณีรักษา ตาแหน่ง นักวิชาการที่ดินชานาญการ
ผู้รับรอง นายอุทัย ยุทธทองหลาง ส.อบต. หมู่ ๓ และ นายแสงอาทิตย์ พันธุ์ทอง
ส.อบต. หมู่ ๒
คณะกรรมกาผู้ทรงคุณวุฒิตีราคาปานกลางที่ดิน คนที่ ๑
นายอานวย ทนสระน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เสนอ นายโกมล บุญญพาพงศ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้รับรอง นายจารึก ทาไถ ส.อบต.หมู่ ๖ และ นายธัญยพัฒน์ สาพิมาย ส.อบต.
หมู่ ๘
นายสมนึก สาพิมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่ามีท่านใดมีความคิดเห็นหรือเห็นชอบ
การแต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตีราคาปานกลางที่ดินองค์การ
บริหารส่วนตาบลจักราช หรือไม่ถ้า หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบ
กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายภูษิต แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- การรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ด้วยองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราช มีความประสงค์จะรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
(นสล.) แสดงเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกันปูองกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จานวน ๓ แปลง รายละเอียด
ดังนี้ ๑) สระน้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ ๗ บ้านหนองนกกวัก เนื้อที่ประมาณ
๑๑ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ๒) บ่อขยะสาธารณประโยนช์ หมู่ ๑ บ้านหนองคล้า
เนื้อที่ประมาณ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา ๓) บ่อลูกรังสาธารณประโยชน์ หมู่
๑ บ้านหนองคล้า เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา
- การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ จานวน ๖๑๓ ไร่ ๘๕ ตารางวา
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกซาด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชได้จัดทาข้อมูลที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ โดยตรวจสอบข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้ออก
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงมีการบุกรุก โดยการทาการเกษตรเต็มพื้นที่ เช่น ปลูก
อ้อย มันสาปะหลัง กว่า ๑๐๐ ราย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
เสนอขอให้มีการรังวัดสอบเขตที่ดิน เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จะจัดทาปูายประกาศแนวเขตเพื่อแจ้งให้ผู้บุกรุก
ทราบและออกจากที่ดินต่อไป
นายจารึก ทาไถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช หมู่ ๖

๓๙
- เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการเข้าทากินจากเกษตรกรในหลายพื้นที่ เช่นตาบลหนอง
ระเวียง และตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอพิมาย และตาบลจักราช จึงอยากให้
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชทาหนังสือแจ้งเกษตรที่บุกรุกพื้นที่ และให้ติด
ประกาศแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์
นายสมนึก สาพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช
- มีท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลจักราชจะถามหรือเสนออะไรต่อ
ที่ประชุมหรือไม่
ถ้าหากไม่มีผมขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จักราชทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๗ ณ บัดนี้
ปิดการประชุมเวลา
๑๕. ๑๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
สม นึก สาพิมาย ผู้ตรวจ
(นายสม
นึก สาพิมาย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

อานวย ทนสระน้อย ผู้จดบันทึก
(นายอานวย ทนสระน้อย )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจักราช

