
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น

8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

9 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล

4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

6 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เอกชัย

7 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล วีรพล

8 นายสมชาย ศิริ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563

วันท่ี 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล

-



วาระท่ีส าคัญ

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

 -  เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ืองประธานแจ้งให้  เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีดังน้ี

ท่ีประชุมทราบ 1.1) แจ้งให้ท่ีประชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

ประจ าปี พ.ศ.2563 จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 จ านวน 1 วัน คือวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

ผู้รับรอง  1. นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4

ประจ าปี พ.ศ.2563 ตามท่ีนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

เสนอให้มีการประชุมจ านวน 1 วัน คือวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2563

ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบ ตามท่ีนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

เขต 1 เสนอให้มีการประชุมจ านวน 1 วัน คือวันท่ี 7 ธันวาคม 2563

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3

เร่ืองรับรองรายงาน ประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 4 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้

ท่ีประชุมตามระเบียบวาระท่ี 1 - 5 จ านวน 8 หน้า
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ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้ว กรณีท่ีขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าท่ีประชุม

ได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6 พ.ศ.2563

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ ประธาน  - มอบให้ปลัดเทศบาล ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายบะเอยีดให้ท่ีประชุมทราบ

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว1140

ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เร่ือง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถ่ิน กรณีการเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน อาจต้องมีการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีอก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มีกระบวนการจัดท าประชาคม

ท้องถ่ิน เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดภาวะเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ประกอบกับหลายจังหวัดได้มีการประกาศห้ามเข้าพ้ืนท่ีเส่ียงในหลาย

พ้ืนท่ี ท าให้ผู้แทนประชาคมท าให้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชาคมได้ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทุกจังหวัด อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดท าการ

ประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จะคล่ีคลายไปในทางท่ีปลอดภัย
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โครงการท่ีเกินศักยภาพของงอค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีท้ังหมด 8 โครงการ 

ซ่ึงมีรายละเอยีดดังน้ี

1.) โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 

(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย เทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี อ าเภอบ้าเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หรือแบบอื่น ๆ

งบประมาณ พ.ศ.2563 2,028,700.00  บาท

พ.ศ.2564 2,028,700.00  บาท

พ.ศ.2565 2,028,700.00  บาท

2.) โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ท่ี 6

ต าบลลุ่มล าชี เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบส านักบริหาร

จัดการน้ า กรมทรัพยากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ พ.ศ.2563 3,660,000.00  บาท

พ.ศ.2564 3,660,000.00  บาท

พ.ศ.2565 3,660,000.00  บาท

3.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 

ชย.ถ.109-03 จากสายบ้านป่าสะแกราช ถึงสาย บ้านห้วยหวาย

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ี 6,000.00 ตารางเมตร

งบประมาณ พ.ศ.2563 3,660,000.00  บาท

พ.ศ.2564 3,660,000.00  บาท

พ.ศ.2565 3,660,000.00  บาท
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4.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสทางหวงท้องถ่ิน

ชย.ถ.109-02 จากสายบ้านวังกุ่ม ถึงสาย บ้านป่าไม้แดง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ี 14,000.00 ตารางเมตร

งบประมาณ พ.ศ.2563 8,430,000.00  บาท

พ.ศ.2564 8,430,000.00  บาท

พ.ศ.2565 8,430,000.00  บาท

5.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน

ชย.ถ.109-010 จากสายบ้านน้อยพัฒนา ถึงสาย บ้านโนนหมาว้อ

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ี 5,000.00 ตารางเมตร

งบประมาณ พ.ศ.2563 3,050,000.00  บาท

พ.ศ.2564 3,050,000.00  บาท

พ.ศ.2565 3,050,000.00  บาท

6.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน

ชย.ถ.109-05 จากสายบ้านท่าแก ถึงสาย บ้านป่าสะแกราช

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ี 10,000.00 ตารางเมตร

งบประมาณ พ.ศ.2563 6,080,000.00  บาท

พ.ศ.2564 6,080,000.00  บาท

พ.ศ.2565 6,080,000.00  บาท

7.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน

ชย.ถ.109-024 จากสายบ้านร่มเกล้า ถึงสาย บ้านท่าขามแป

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ี 12,000.00 ตารางเมตร
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วาระท่ีส าคัญ

งบประมาณ พ.ศ.2563 7,300,000.00  บาท

พ.ศ.2564 7,300,000.00  บาท

พ.ศ.2565 7,300,000.00  บาท

8.) โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 

ชย.ถ.109-01 จากสายบ้านหางเรียง ถึงสาย บ้านป่าไม้แดง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

กว้าง 7.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ี 6,800.00 ตารางเมตร

งบประมาณ พ.ศ.2563 3,070,000.00  บาท

พ.ศ.2564 3,070,000.00  บาท

พ.ศ.2565 3,070,000.00  บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาการจ่ายขาดเงนิสะสม งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

เร่ือง เสนอเพ่ือ จ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,659,000 บาท

พิจารณา/อนุมัติ ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา)

 - ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้เสนอบันทึก เร่ือง การเสนอพิจารณาขอ

อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนจะมีพายุโซนร้อนเข้ามาในประเทศไทย

หลายลูกในช่วงเดือน กันยายน 2563 โดยพายุโซนร้อนเปล่ียนเป็นพายุดีเปรสช่ันเข้ามาใน

ประเทศไทย ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบอย่างมาก 

โดยเฉพาะพายุโซนร้อน”โนอลึ” มีจังหวัดท่ีจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจะมีฝนตกหนัก 

ลมแรง น้ าท่วมฉับพลัน คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอ านาจเจริญจังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัด

ขอนแก่น จังหวัดหนองบัวล าพูนและจังหวัดชัยภูมิ รวมท้ังภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 

จังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เน่ืองจากท่ัวจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณน้ าฝน 

เกิน 100 มิลลิเมตร ฝนตกต่อเน่ืองกันหลายวันประกอบกับแต่เดิมมีพายุเข้ามาหลายลูก 

พ้ืนท่ีท่ีรองรับปริมาณน้ าก็เต็มหมดไม่สามารถรองรับได้อกีแล้ว ท าให้หลายพ้ืนท่ีประสบ

ปัญหาน้ าท่วม เส้นทางการสัญจรตัดขาดเกิดความเสียหายหลายเส้นทางท าให้สร้าง

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

 -6-



วาระท่ีส าคัญ

ความเดือดร้อน ล าบากในการใช้เส้นทางสัญจร พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

หลายพันไร่ เน่ืองจากต าบลลุ่มล าชีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มติดกับแม่น้ าชี โดยจะมีปริมาณน้ า

มากกว่าทุกท่ี สร้างความสัญจรท่ีช ารุดเสียหายเป็นจ านวนหลายเส้นทางและจังหวัดชัยภูมิ

ก็ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านเขว้า 

ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 โดยต าบลลุ่มล าชี ประกาศครอบคลุมท้ัง 22 หมู่บ้าน 

ตามสถานการณ์จริงและความเสียหายจริง ทางเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้มอบหมายให้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่างออกตรวจสอบความเสียหายเบ้ืองต้น 

ท้ัง 22 หมู่บ้าน ในเขตต าบลลุ่มล าชี

ตามข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวมี ผู้น าในพ้ืนท่ีได้ท าหนังสือขอให้เร่งด าเนินการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเก่ียวกับเส้นทางสัญจรท่ีช ารุดเสียหาย การเดินทาง การขนส่ง

ทางการเกษตรไม่สามารถท าได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปด้วยความยากล าบากสร้างความเดือดร้อน

ให้กับประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว ท้ังเส้นทางปกติและเส้นทางขนส่งสินค่าทางการเกษตร

ใช้การไม่ได้ บางแห่งเส้นทางถนนขาดและทรุดตัวลง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และกองช่างออกไปตรวจสอบความเสียหายในพ้ืนท่ีท้ังหมดแล้ว ปรากฎว่า หลายเส้นได้รับ

ความเสียหายจริงตามท่ีหนังสือขอความช่วยเหลือจากประชาชน เส้นทางบางเส้นก็ขาดและ

ทรุดตัวลงท าหการสัญจรไป-มาไม่ได้ บางแห่งก็สัญจรล าบากต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่าน

ไปได้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดนเร่งเด่วนเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของปราะชาชนในพ้ืนท่ีและจากการส ารวจความเสียหายและประมาณการ

ราคาในการซ่อมแซม เพ่ือให้ไช้งานได้ปกติ ต้องใช้งบประมาณด าเนินการท้ังส้ิน จ านวน 

2,659,000 บาท (สองล้านหกแสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติมีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในงานป้องกันฝ่ายผลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

ต าบลลุ่มล าชี จ านวน 200,000 บาท และงบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย ต้ังไว้ 200,000 

บาท งบประมาณท้ัง 2 ประเภท ได้ด าเนินงานเก่ียวกับบรรเทาสาธารณภัยไปหมดแล้ว 

งบประมาณ ท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาเดือนร้อนมีจ านวนมาก ช่วงน้ีเป็นช่วงต้นปี

งบประมาณ ยังไม่มีงบประมาณเข้ามาใช้จ่ายเฉพาะรายจ่ายประจ าท่ีจ าเป็นไม่มีงบประมาณ 

ท่ีจะโอนมาเพ่ิม เพ่ือด าเนินการดังกล่าวได้และไม่อาจรอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ในปีถัดไปจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินกิจการเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงที

และปัจจุบันเทศบาล มีงบประมาณเงินสะสมจ านวน 21,007,567.88 บาท และเม่ือหัก

ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ งบประมาณคงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 4,164,812.89 บาท

การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจของสภา ในกรณีเข้าหลักเกณฑ์ คือ

เป็นโครงการท่ีประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นโครงการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี 
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เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีอนู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และกรณีท่ีคณะผู้บริหารยเสนอโครงการต่อสภาเพ่ือพิตารณาจ่ายขาดเงิน

สะสมเข้าหลักเกณฑ์ ระเบียบฯ การจ่ายขาดเงินสะสม โดยโครงการท่ีเสนอด าเนินการ 

ขอจ่ายขาดเงินสะสมในคร้ังน้ี จ านวน 7 โครงการ เป็นงบประมาณท่ีจะด าเนินการ ท้ังส้ิน

2,659,000 บาท หากสภาพิจารณาอนุมัติจะเร่งรัดการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาเส้นทางสัญจรให้ใช้ได้ตามปกติและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ต่อไป โดยรายละเอยีดของโครงการประมาณการให้กองช่าง ช้ีแจง

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ช้ีแจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 - ช้ีแจง ในรายละเอยีดโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)

จ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,659,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอยีดดังน้ี

1.) โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านโนนโพธ์ิ ม.1,บ้านโนนโพธ์ิทอง ม.21

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาณงาน 1.ถนนสายบ้านโนนโพธ์ิทอง-หนองหอยปัง

1.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,600 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร

1.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบากศ์เมตร

2.ถนนสายบ้านโนนโพธ์ิ-บ้านราษฎรย์ยางชุม

2.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 2,200 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร

2.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 500.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.

งบประมาณ บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการท่ี 2 
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นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.) โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแก ม.2,บ้านท่าแกทอง ม.22

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาณงาน 1.ถนนสายเหมืองวังก าแพง-บ้านห้วยหวาย

1.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 1,500 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

1.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 

250.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบากศ์เมตร

2.ถนนสายโรงเรียนท่าแกวิทยากร-ล าห้วยหวาย

2.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 500 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร

2.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 300.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.

3.ถนนสายบ้านท่าก-บ้านป่าสะแกราช

3.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 1,600 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร

3.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม.

4.ถนนสายบ้านท่าแก่ทอง-บ้านป่าสะแกราช

4.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 600 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร

4.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม.

5.ถนนสายบ้านท่าแกทอง(ข้างส านักสงฆ์ท่าแกศิริมงคล-แผ่นดินทอง

5.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม.

งบประมาณ บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

421,000.00    



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการท่ี 3 

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3.) โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านน้อยพัฒนา ม.15

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาณงาน 1.ถนนเลียบล าห้วยหวาย ถนนสายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาว้อ

ถึงสะพาน ค.ส.ล. ถนนบ้านเขว้า หนองบัวบาน

1.1 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.

2.ถนนเลียบล าชี บ้านน้อยพัฒนา-ปากลัด

2.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,600 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,500.00 ตารางเมตร

2.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

3.ถนนสายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาว้อ (ต าบลบ้านเขว้า)

3.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 650 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

3.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 

350.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 140.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการท่ี 4 

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

4.) โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านราษฎร์ยางชุม ม.20,บ้านห้วหวาย ม.11,บ้านป่าสะแกราช ม.12

และบ้านแผ่นดินทอง ม.13 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า

จังหวัดชัยภูมิ 

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

304,000.00   

 -10-



วาระท่ีส าคัญ

ปริมาณงาน 1.ถนนสายราษฎร์ยางชุม-บ้านโนนหมาว้อ (ต าบลบ้านเข้วา)

1.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 800 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร

1.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม.

2.ถนนสายบ้านห้วยหวาย-บ้านป่าสะแกราช

2.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 850 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตารางเมตร

2.2 ลงลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 150.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 125.00 ลบ.ม.

3.ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-บ้านป่าสะแกราช

3.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 1,200 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.

3.2 ลงลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 200.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.

4.ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-บึงโลโพ

4.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 500 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

4.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 200.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.

5.ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง(ข้างวัดแผ่นดินทอง)-ท่าแกทอง

5.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 600 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตร.ม.

5.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 300.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.

6.ถนนสายบ้านหนองส้มโรง-บ้านโนนหมาว้อ

6.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 800 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม.

6.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 400.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.

งบประมาณ บาท475,000.00   
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการท่ี 5 

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

5.) โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังกุ่ม ม.5 และบ้านท่าแก้ง ม.9

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาณงาน 1.ถนนสายบ้านวังกุ่ม-บ้านแผ่นดินทอง

1.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 1,450 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร

1.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 300.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.

2.ถนนสายคลองตูมกา-คลองโก

2.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร

2.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 200.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม.

3.ถนนสายเรียบคลองตูมกา

3.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 4,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตร.ม.

3.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 800.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม.

4.ถนนสายเลียบคลองส่งน้ าบ้านท่าแก้ง

4.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 4,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

4.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 800.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.

งบประมาณ บาท
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

413,000.00    



วาระท่ีส าคัญ

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการท่ี 6 

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

6.) โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านหางเรียง ม.8 และบ้านป่าไม้แดง ม.7

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาณงาน 1.ถนนสายบ้านหางเรียง-บ้านไร่

1.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 2,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร

1.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 400.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม.

2.ถนนสายเรียบล าหัวกุดอตูีบ

2.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 2,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

2.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 500.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.

3.ถนนสายเรียบหนองไข่แข้

3.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,200 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร

3.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 300.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.

4.ถนนสายบ้านป่าไม้แดง-หนองขวาง

4.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 500 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร

4.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 300.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.

งบประมาณ บาท405,000.00   
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการท่ี 7 

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.) โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านไร่ ม.6,บ้านร่มเกล้า ม.19,บ้านวังปลาฝา ม.10 

และบ้านป่ายาง ม.3 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ปริมาณงาน 1.ถนนสายหนองส้มโรง-ป่าช้า

1.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

1.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 200.00 มเตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.

2.ถนนสายหนองเซบักดอ

2.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 400 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

2.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.

3.ถนนสายเรียบคลองส่งน้ าบ้านไร่-บ้างวังปลาฝา

3.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

3.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 300.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.

4.ถนนสายเรียบล าห้วยบ้าน

4.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

4.2 ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.

 -14-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

5.ถนนสายบ้างวังปลาฝา-หนองกระทุ่ม

5.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,800 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร

5.2 ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 400.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.

6.ถนนสายบ้านป่ายาง-หนองผือ

6.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 900 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร

6.2 ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 300.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.

7.ถนนสายเลียบคลองส่งน้ า(โรงฆ่าสัตว์บ้านวังปลาฝา)

7.1 ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 600.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม.

8.ถนนสายเลียบห้วยแล้ง-ฝานน้ าล้น บ้านร่มเกล้า

8.1 ปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร

8.2 ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 300.00

เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.

งบประมาณ บาท

จ านวน 7 โครงการ 2,659,000.00   บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ตามท่ีกองช่างได้ช้ีแจงในรายละเอยีดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 จ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,659,000 บาท ก็ขอให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการให้ทันห้วงของเวลาในการจ่ายขาดเงินสะสมหลังเกิดภัยพิบัติ เพ่ือ

ท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

งบประมาณรวมท้ังส้ิน

394,000.00   
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ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณาจ่าย

ขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ.2564 จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ

รวงมท้ังส้ิน 2,659,000 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

เร่ือง อ่ืนๆ ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา)

 - ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมเปิดกิจกรรม

จิตอาสา เน่ืองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เวลา 09.30 น.

ณ เทศบาลต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตามหลังสือท่ีส่งให้กับทุกท่าน

และในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมเป็น

เกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด้กปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือส่งเสริมให้

เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ออกก าลังกานเพ่ือสุขภาพและพลานามัยท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงการปลูกฝังการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ความมีระเบียบ รู้จักมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ อกีท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้

ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ณ ลานอเนกประสงค์ส านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

นายส าเรียง ดุสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถาม เร่ือง เก่ียวกับการเลือกต้ัง นายก อบจ.และสมาชิก อบจ. เน่ืองจากบุตรสาว

ติดสอบไม่สามารถมาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังได้ พอท่ีจะมีแนวทางเพ่ือไม่ให้เสียสิทธ์ิในการเลือกต้ัง 

ได้หรือไม่

ประธาน  - มอบให้ท่านปลัดเทศบาล ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา)

 - การเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ีอาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 น้ัน ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังล่วงหน้า 

และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องไปใช้ลงคะแนนเสียง

ยังภูมิล าเนาท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

ในวันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุท่ีท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังต่อ
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นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือ

กรอกข้อมูลและลงช่ือผู้แจ้งเหตุ เพ่ือแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน 

ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกต้ัง หรือภายใน 7 วันต้ังแต่วันเลือกต้ัง โดยสามารถย่ืนเอกสาร

ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปย่ืนแทนได้  หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังและไม่ได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไป

ใช้สิทธิเลือกต้ัง ผู้น้ันถูกจ ากัดสิทธิ 6 ประการ ดังน้ี

1.สม้ครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน 

หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.

2.สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี

3.เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินตาม

กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

4.ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

การเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5.ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วย

เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน และ

คณะท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6.ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการประธาน

สภาท้องถ่ิน และเลขานุการรองประธานสภาท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.10 น.
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ผู้จดรายการการประชุม

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแล้ว เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน

ลงช่ือ

ลงช่ือ

ลงช่ือ

ลงช่ือ

ลงช่ือ

รายงานการประชุมสภาเทสบาลต าบลลุ่มล าชี ฉบับน้ี สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ให้

รับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 14 

ธันวาคม 2563

ลงช่ือ

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน  โสวิชัย)

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก 

(ชาติชาย ใครกระโทก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

ประยูร 

ยุทธศักด์ิ  
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บุญล้อม  

ตุ่น  

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

สมัย  

สายฝน  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม







เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลากิจ






























