บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563
วันที่ 7 เดื อน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชือ่ ผู้เข้าประชุม
ชือ่ ลาดั บที่
1 นายยุทธศักดิ์
2 นายหงษ์
3 ว่ าที่ ร.ต.ชาติชาย
4 นายวิ ฑูรย์
5 นายบุญล้อม
6 นางอนัญญา
7 นายตุ่น
8 นางสายโยน
9 นางสายฝน
10 นายสาเรียง
11 นายประยูร
12 นายสมัย

สกุล
ศรีษะเทียน
ถนอมสัตย์
ใครกระโทก
เมวงษา
หมืน่ จิตร
คาทวี
ทุมพันธ์
พร้อมสันเทียะ
โสวิ ชัย
ดุงสูงเนิน
พันธุ์กุ่ม
ป้อจัตุรสั

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชือ่
ยุทธศักดิ์
หงษ์
ชาติชาย
วิ ฑูรย์
บุญล้อม
อนัญญา
ตุ่น
สายโยน
สายฝน
สาเรียง
ประยูร
สมัย

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
-

ลายมือชือ่
-

หมายเหตุ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน
รองปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลายมือชือ่
อุดร
โซเวี ยต
ละมูล
ดา
คาดี
เอกชัย
วี รพล
สมชาย

หมายเหตุ

รายชือ่ ผู้ไม่เข้าประชุม
ลาดั บที่
-

ชือ่ - สกุล
-

รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ชือ่ - สกุล
ลาดั บที่
1 นายอุดร
มาสิงห์
2 นายโซเวี ยต
หวะสุวรรณ
3 นายละมูล
จีนทอง
4 นางดา
ภูมิสถาน
5 นายคาดี
แสงบัลลังค์
6 นายเอกชัย
แสงแก้ว
7 นายวี รพล
กุดชัยภูมิ
8 นายสมชาย
ศิริ
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ก่อนการประชุม

สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้

ที่ประชุมทราบ

1.1) แจ้งให้ที่ประชุม เสนอการกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2563 จะกาหนดกี่วัน และวันไหนบ้าง
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 จานวน 1 วัน คือวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ผู้รับรอง 1. นายวิฑูรย์ เมวงษา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1

2. นายสาเรียง ดุงสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2

ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2563 ตามที่นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เสนอให้มีการประชุมจานวน 1 วัน คือวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ

จานวน

10

เสียง

- มีมติไม่เห็นชอบ

จานวน

0

เสียง

- งดออกเสียง

จานวน

1

เสียง

ประธาน - แจ้งที่ประชุม การกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2563
ตามมติที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เขต 1 เสนอให้มีการประชุมจานวน 1 วัน คือวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน

ประธาน - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งที่แล้ว ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้
ที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 - 5 จานวน 8 หน้า
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว กรณีที่ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าที่ประชุม
ได้มีมติให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

3.1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563

เรื่องเสนอเพื่อทราบ ประธาน - มอบให้ปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- มอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายบะเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1140
ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทาประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจต้องมีการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่อก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้มีกระบวนการจัดทาประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ซึ่งอาจทาให้ประชาชนในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ประกอบกับหลายจังหวัดได้มีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงในหลาย
พื้นที่ ทาให้ผู้แทนประชาคมทาให้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชาคมได้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด อาศัยอานาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทาการ
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย
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สาระ/ มติที่สาคัญ
โครงการที่เกินศักยภาพของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 8 โครงการ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.) โครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย เทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี อาเภอบ้าเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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 หมู่ที่ 6
ตาบลลุ่มลาชี เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบสานักบริหาร
จัดการน้า กรมทรัพยากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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 รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.109-03 จากสายบ้านป่าสะแกราช ถึงสาย บ้านห้วยหวาย
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 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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สาระ/ มติที่สาคัญ
4.) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสทางหวงท้องถิ่น
ชย.ถ.109-02 จากสายบ้านวังกุ่ม ถึงสาย บ้านป่าไม้แดง
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 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 รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.109-010 จากสายบ้านน้อยพัฒนา ถึงสาย บ้านโนนหมาว้อ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 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 รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.109-05 จากสายบ้านท่าแก ถึงสาย บ้านป่าสะแกราช
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 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 รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.109-024 จากสายบ้านร่มเกล้า ถึงสาย บ้านท่าขามแป
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 12,000.00 ตารางเมตร
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งบประมาณ

8.) โครงการ

สาระ/ มติที่สาคัญ
พ.ศ.2563
7,300,000.00 บาท
พ.ศ.2564
7,300,000.00 บาท
พ.ศ.2565
7,300,000.00 บาท
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.109-01 จากสายบ้านหางเรียง ถึงสาย บ้านป่าไม้แดง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 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

ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4

4.1) เรื่อง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564

เรื่อง เสนอเพื่อ

จานวน 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,659,000 บาท

พิจารณา/อนุมัติ

ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา)
- ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้เสนอบันทึก เรื่อง การเสนอพิจารณาขอ
อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนจะมีพายุโซนร้อนเข้ามาในประเทศไทย
หลายลูกในช่วงเดือน กันยายน 2563 โดยพายุโซนร้อนเปลี่ยนเป็นพายุดีเปรสชั่นเข้ามาใน
ประเทศไทย ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบอย่างมาก
โดยเฉพาะพายุโซนร้อน”โนอึล” มีจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจะมีฝนตกหนัก
ลมแรง น้าท่วมฉับพลัน คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอานาจเจริญจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลาพูนและจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
จังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั่วจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณน้าฝน
เกิน 100 มิลลิเมตร ฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันประกอบกับแต่เดิมมีพายุเข้ามาหลายลูก
พื้นที่ที่รองรับปริมาณน้าก็เต็มหมดไม่สามารถรองรับได้อีกแล้ว ทาให้หลายพื้นที่ประสบ
ปัญหาน้าท่วม เส้นทางการสัญจรตัดขาดเกิดความเสียหายหลายเส้นทางทาให้สร้าง
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ความเดือดร้อน ลาบากในการใช้เส้นทางสัญจร พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
หลายพันไร่ เนื่องจากตาบลลุ่มลาชีเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้าชี โดยจะมีปริมาณน้า
มากกว่าทุกที่ สร้างความสัญจรที่ชารุดเสียหายเป็นจานวนหลายเส้นทางและจังหวัดชัยภูมิ
ก็ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อาเภอบ้านเขว้า
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยตาบลลุ่มลาชี ประกาศครอบคลุมทั้ง 22 หมู่บ้าน
ตามสถานการณ์จริงและความเสียหายจริง ทางเทศบาลตาบลลุ่มลาชีได้มอบหมายให้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่างออกตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น
ทั้ง 22 หมู่บ้าน ในเขตตาบลลุ่มลาชี
ตามข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวมี ผู้นาในพื้นที่ได้ทาหนังสือขอให้เร่งดาเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเส้นทางสัญจรที่ชารุดเสียหาย การเดินทาง การขนส่ง
ทางการเกษตรไม่สามารถทาได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปด้วยความยากลาบากสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ทั้งเส้นทางปกติและเส้นทางขนส่งสินค่าทางการเกษตร
ใช้การไม่ได้ บางแห่งเส้นทางถนนขาดและทรุดตัวลง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกองช่างออกไปตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว ปรากฎว่า หลายเส้นได้รับ
ความเสียหายจริงตามที่หนังสือขอความช่วยเหลือจากประชาชน เส้นทางบางเส้นก็ขาดและ
ทรุดตัวลงทาหการสัญจรไป-มาไม่ได้ บางแห่งก็สัญจรลาบากต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่าน
ไปได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดนเร่งเด่วนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของปราะชาชนในพื้นที่และจากการสารวจความเสียหายและประมาณการ
ราคาในการซ่อมแซม เพื่อให้ไช้งานได้ปกติ ต้องใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น จานวน
2,659,000 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติมีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในงานป้องกันฝ่ายผลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ตาบลลุ่มลาชี จานวน 200,000 บาท และงบกลางประเภทเงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 200,000
บาท งบประมาณทั้ง 2 ประเภท ได้ดาเนินงานเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยไปหมดแล้ว
งบประมาณ ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเดือนร้อนมีจานวนมาก ช่วงนี้เป็นช่วงต้นปี
งบประมาณ ยังไม่มีงบประมาณเข้ามาใช้จ่ายเฉพาะรายจ่ายประจาที่จาเป็นไม่มีงบประมาณ
ที่จะโอนมาเพิ่ม เพื่อดาเนินการดังกล่าวได้และไม่อาจรอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ในปีถัดไปจาเป็นที่จะต้องดาเนินกิจการเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงที
และปัจจุบันเทศบาล มีงบประมาณเงินสะสมจานวน 21,007,567.88 บาท และเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ งบประมาณคงเหลือที่สามารถนาไปใช้ได้ จานวน 4,164,812.89 บาท

การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอานาจของสภา ในกรณีเข้าหลักเกณฑ์ คือ
เป็นโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่
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สาระ/ มติที่สาคัญ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีอนู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกรณีที่คณะผู้บริหารยเสนอโครงการต่อสภาเพื่อพิตารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมเข้าหลักเกณฑ์ ระเบียบฯ การจ่ายขาดเงินสะสม โดยโครงการที่เสนอดาเนินการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จานวน 7 โครงการ เป็นงบประมาณที่จะดาเนินการ ทั้งสิ้น
2,659,000 บาท หากสภาพิจารณาอนุมัติจะเร่งรัดการดาเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์
เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางสัญจรให้ใช้ได้ตามปกติและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ต่อไป โดยรายละเอียดของโครงการประมาณการให้กองช่าง ชี้แจง
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจง
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ชี้แจง ในรายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
จานวน 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,659,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.) โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)
บ้านโนนโพธิ์ ม.1,บ้านโนนโพธิ์ทอง ม.21
สถานที่ก่อสร้าง
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน
1.ถนนสายบ้านโนนโพธิ์ทอง-หนองหอยปัง
1.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร
1.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบากศ์เมตร
2.ถนนสายบ้านโนนโพธิ-์ บ้านราษฎรย์ยางชุม
2.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร
2.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 500.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.
งบประมาณ
247,000.00 บาท
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่ 2
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สาระ/ มติที่สาคัญ
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
2.) โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)
บ้านท่าแก ม.2,บ้านท่าแกทอง ม.22
สถานที่ก่อสร้าง
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน
1.ถนนสายเหมืองวังกาแพง-บ้านห้วยหวาย
1.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
1.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
250.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบากศ์เมตร
2.ถนนสายโรงเรียนท่าแกวิทยากร-ลาห้วยหวาย
2.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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(ข้างสานักสงฆ์ท่าแกศิริมงคล-แผ่นดินทอง
5.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม.
งบประมาณ
421,000.00 บาท
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่ 3
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.) โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)
บ้านน้อยพัฒนา ม.15
สถานที่ก่อสร้าง
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน
1.ถนนเลียบลาห้วยหวาย 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.ถนนเลียบลาชี บ้านน้อยพัฒนา-ปากลัด
2.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500.00 ตารางเมตร
2.2 ลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
3.ถนนสายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาว้อ (ตาบลบ้านเขว้า)
3.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร
3.2 ลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
350.00 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 140.00 ลูกบากศ์เมตร
งบประมาณ
304,000.00 บาท
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่ 4
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
4.) โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)
บ้านราษฎร์ยางชุม ม.20,บ้านห้วหวาย ม.11,บ้านป่าสะแกราช ม.12
สถานที่ก่อสร้าง
และบ้านแผ่นดินทอง ม.13 ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วาระที่สาคัญ
ปริมาณงาน

งบประมาณ

-11สาระ/ มติที่สาคัญ
1.ถนนสายราษฎร์ยางชุม-บ้านโนนหมาว้อ (ตาบลบ้านเข้วา)
1.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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.
475,000.00 บาท

-12สาระ/ มติที่สาคัญ

วาระที่สาคัญ
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

- รับทราบ
- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่ 5
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
5.) โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)
บ้านวังกุ่ม ม.5 และบ้านท่าแก้ง ม.9
สถานที่ก่อสร้าง
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน

1.ถนนสายบ้านวังกุ่ม-บ้านแผ่นดินทอง
1.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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.ถนนสายเลียบคลองส่งน้าบ้านท่าแก้ง
4.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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

413,000.00 บาท

-13วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่ 6
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
6.) โครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหางเรียง ม.8 และบ้านป่าไม้แดง ม.7
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

1.ถนนสายบ้านหางเรียง-บ้านไร่
1.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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.ถนนสายเรียบลาหัวกุดอีตูบ
2.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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

405,000.00 บาท

-14วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่ 7
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
7.) โครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อทุกภัย)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านไร่ ม.6,บ้านร่มเกล้า ม.19,บ้านวังปลาฝา ม.10
และบ้านป่ายาง ม.3 ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

1.ถนนสายหนองส้มโรง-ป่าช้า
1.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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.ถนนสายเรียบคลองส่งน้าบ้านไร่-บ้างวังปลาฝา
3.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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.ถนนสายเรียบลาห้วยบ้าน
4.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร
4.2 ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200.00
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.

-15วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
5.ถนนสายบ้างวังปลาฝา-หนองกระทุ่ม
5.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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.ถนนสายเลียบคลองส่งน้า(โรงฆ่าสัตว์บ้านวังปลาฝา)
7.1 ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 600.00
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม.
8.ถนนสายเลียบห้วยแล้ง-ฝานน้าล้น บ้านร่มเกล้า
8.1 ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 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
จานวน 7 โครงการ

394,000.00 บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

2,659,000.00 บาท

ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ตามที่กองช่างได้ชี้แจงในรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,659,000 บาท ก็ขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเร่งดาเนินการให้ทันห้วงของเวลาในการจ่ายขาดเงินสะสมหลังเกิดภัยพิบัติ เพื่อ
ที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1) เรื่อง การพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจา พ.ศ.2564 จานวน 7 โครงการ งบประมาณ
รวงมทั้งสิ้น 2,659,000 บาท
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ

จานวน

10

เสียง

- มีมติไม่เห็นชอบ

จานวน

0

เสียง

- งดออกเสียง

จานวน

1

เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

เรื่อง อื่นๆ

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา)
- ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมเปิดกิจกรรม
จิตอาสา เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เวลา 09.30 น.
ณ เทศบาลตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตามหลังสือที่ส่งให้กับทุกท่าน
และในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด้กปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ออกกาลังกานเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงการปลูกฝังการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ความมีระเบียบ รู้จักมีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้
ทากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ณ ลานอเนกประสงค์สานักงานเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
นายสาเรียง ดุสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถาม เรื่อง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิก อบจ. เนื่องจากบุตรสาว
ติดสอบไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ พอที่จะมีแนวทางเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ได้หรือไม่
ประธาน - มอบให้ท่านปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา)
- การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่จะมีขึ้นในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียง
ยังภูมิลาเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ
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สาระ/ มติที่สาคัญ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทาเป็นหนังสือ
กรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นเอกสาร
ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นถูกจากัดสิทธิ 6 ประการ ดังนี้
1.สม้ครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
2.สมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4.ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
5.ดารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ
คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.ดารงตาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธาน
สภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.10 น.

-18-

ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก

ผู้จดรายการการประชุม

(ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ

บุญล้อม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญล้อม หมื่นจิตร)
ลงชื่อ

ตุ่น

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น ทุมพันธ์)
ลงชื่อ

สมัย

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมัย ป้อจัตุรัส
ลงชื่อ

สายฝน

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน โสวิชัย)
ลงชื่อ

ประยูร

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร พันธุ์กุ่ม)
รายงานการประชุมสภาเทสบาลตาบลลุ่มลาชี ฉบับนี้ สภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้ให้
รับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2563
ลงชื่อ

ยุทธศักดิ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ลากิจ

