
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

รายช่ือผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2564

วันท่ี 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์ ประธานสภา ศักด์ิชัย
2 นายสมยั ป้อจัตุรัส รองประธานสภาฯ สมยั
3 นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จรูญ
4 นายธีระพงษ์ บ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธีระพงษ์
5 นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เด่นเดือน
6 นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา
7 นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พิเชษฐ
8 นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หนูชิด
9 นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วีระ
10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
11 นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ธนกร

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาฯ - ลากิจ

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรี ธวัชชัย
2 นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี สมนึก
3 นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรี อุทัย
4 นายสวง ถนอมสัตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สวง
5 นายบุญกอง มณีรุ่ง ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี บุญกอง
6 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล ชาติชาย
7 จ.ส.อ.ณชพล คะสะกุล เจ้าพนักงานป้องกันฯ ณชพล
8 นาฃสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สกุลชภัสร์
9 นางฉวี ทองโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแกทอง ม.22 ฉวี
10 นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง บุณณดา
11 นางสาวนิอร ชาติชนะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นิอร
12 นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ไพลิน
13 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล วีรพล
14 นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล



วาระท่ีส าคัญ
ก่อนการประชุม นายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี มาครบองค์ประชุมแล้ว เชิญประธานสภาเทศบาล
จุดธูปเทียน กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ืองประธานแจ้งให้  เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ มีดังนี้
ท่ีประชุมทราบ 1.1.) แจ้งทีป่ระชุมทราบ เนื่องจาก นางสายฝน โสวิชัย ต าแหน่ง เลขานุการสภา ลากิจ 1 วัน

เนื่องจากทีป่ระชุมสภาวันนี้ไม่มีเลขานุการสภา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอเลขานุการสภา
ชั่วคราว และขอให้ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชีชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถ่ินมีหน้าทีดั่งต่อไปนี้

(1) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถ่ินตามค าส่ังของประธานสภาท้องถ่ิน
(2) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หนังสือส่ังการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติซ่ึงเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อทีป่ระชุมสภาท้องถ่ิน
(3) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน
(4) เชิญประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
(5) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน
(6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถ่ิน แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถ่ิน
(7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถ่ิน
(9) หน้าทีอ่ื่นตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามทีป่ระธานสภา

ท้องถ่ินมอบหมาย
ในการประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที ่ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยการยกมือ

ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และผู้มีรับรอง 2 ท่าน
นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอเสนอชื่อ นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราว
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วาระท่ีส าคัญ
ผู้รับรอง 1.) นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2554 ข้อ 14 เมื่อประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน 
หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือก ดังนั้น ผู้ได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
ชั่วคราว คือ นายอุนชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เป็นเลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว)
 - ขอขอบคุณทีส่มาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้เลือกผมท าหน้าทีเ่ลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ประธาน 1.2) แจ้งให้ทีป่ระชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ.2564
จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่4 จ านวน 1 วัน คือวันที ่13 ธันวาคม 2564

ผู้รับรอง 1.) นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
2.) นายวีระ นบสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่4

ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
เสนอให้มีการประชุมจ านวน 1 วัน คือวันที ่13 ธันวาคม 2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3
เร่ืองรับรองรายงาน คร้ังที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที ่26 ตุลาคม 2564 ให้ทีป่ระชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่1 เมื่อวันที ่26 ตุลาคม 2564
ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกรายงานการประชุมทีแ่จกให้สมาชิกทุกท่าน 
ตามระเบียบวาระที ่1-5 จ านวน 7 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกรายงานการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุม
คร้ังทีแ่ล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 
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วาระท่ีส าคัญ
ท่ีประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาคร้ังทีแ่ล้ว
ประธาน  - ขอมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง รายงานสถานะทางการคลัง

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ ประธาน  - มอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง

นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 10

ให้หน่วยงานคลังจัดท ารายงานเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันส้ินเดือนมีนาคมและ

กันยายน ตามรายงานทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดและส่งให้ส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ินจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน

เมษายนและตุลาคมทุกปีนั้น จึงชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณา เป็นกรณีดังนี้

กรณีท่ี 1. รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมฯ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 คงเหลือ
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ าไปใช้ได้ ยอดเงินติดลบ จ านวน -8,591,557.33 บาท 

โดยเงินสะสมไม่เหลือถึงร้อยละ 15 ของเงินสะสม ณ วันที ่1 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 2565 

ซ่ึงเทศบาลต าบลลุ่มล าชีต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจ านวน 71,500,000 บาท 

เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 87 (1)

กรณีท่ี 2. รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมฯ ณ วันที ่30 กันยายน 2564
คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,825,596.51 บาท โดยเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน

ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 คิดเป็นเงินจ านวน 7,100,596.51 บาท

เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 87 (2)

ค าอธิบาย

สูตรการค านวณ จ านวนเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที ่30 กันยายน 2564

คูณ 15  หาร 100

ร้อยละ 15 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
= บาท

ดังนั้น ส่วนทีเ่กิน (17,825,596.51 - 10,725,000)  
= บาท
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17,825,596.51*15

100

10,725,000.00                

7,100,596.51                  



วาระท่ีส าคัญ
สรุป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
ข้อ 87 (1) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นอาจสามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสม เฉพาะในส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไขข้อ 89 (1) ให้ กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการทีจั่ดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามทีก่ฎหมายก าหนด 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีเสนอเพ่ือทราบ
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - กระผมต้องขอขอบคุณทุกท่านทีม่ีความห่วงใยและได้น ากระเช้าไปเย่ียมหลังออกจากโรงพยาบาล
ในช่วงทีผ่่านมาต าบลลุ่มล าชีได้ประสบทัง้ปัญหาน้ าท่วมคร้ังใหญ่และปัญหาโควิด-19 ก็ต้อง
ขอขอบคุณกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมที่ได้สอดส่องดูแลพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลลุ่มล าชี

กรณีกักตัว 14 วัน หรือพ้ืนทีเ่ส่ียงสูงในการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ร่วมทัง้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทีไ่ด้ให้ความส าคัญและการใส่ใจดูแล

พ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลลุ่มล าชีของเรา 

นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มีเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ ดังนี้

1.) การแก้ไขพนังก้ันแม่น้ าชี (พนังดิน) บ้านโนนน้อย ม.4 ได้ยุบตัวลงเนื่องจากเกิดน้ าท่วม

ทางเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ออกไปตรวจสอบดูพ้ืนทีดั่งกล่าวแล้ว ก็จะให้กองช่างได้ประมาณการ

ซ่ึงได้ต้ังงบจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 30,000 บาท

2.) การปล่อยน้ าเพ่ือให้เกษตรกรได้ท านาปีและนาปรัง ก็ได้ไปประสานงานและสอบถามกับ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องแล้ว

3.) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอบ้านเขว้า ประจ าเดือนธันวาคม คร้ังที ่12 

ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที ่2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอบ้านเขว้า

ชั้น 2 ซ่ึงสาระส าคัญมีอยู่ว่า เจ้าหน้าทีป่กครองอ าเภอบ้านเขว้าจะออกสุ่มตรวจฉ่ีเพ่ือหาสารเสพติด

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะไม่ได้ระบุว่าจะมาวันไหน ช่วงเวลาไหน ดังนั้น ขอให้ทุกท่าน

ช่วยสอดส่องดูแลพนักงานในเทศบาลต าบลลุ่มล าชีของเราด้วย

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองเพ่ือทราบอีกหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองจ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมสาธารณูปโภค

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา (หลังอุทกภัย) และงานสาธารณภัยอ่ืน ๆ ในเขตต าบลลุ่มล าชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

/อนุมัติ เป็นจ านวนเงิน 5,676,100 บาท

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ตามทีเ่ทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้เกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามทีก่รมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ

แจ้งเตือนจะมีพายุดีเปรสชั่น“เต้ียนหมู”่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที ่24-26 กันยายน 2564

โดยพายุลูกน้ีจะท าให้ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิจะได้รับ
ผลกระทบตรง ๆ จะมีน้ าท่วมฉับพลัน ซ่ึงเทศบาลต าบลลุ่มล าชีมีพ้ืนทีติ่ดกับแม่น้ าชีจะประสบ

ปัญหาน้ าท่วมมาตลอดและในช่วงนั้นมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน น้ าทีม่ีอยู่แล้วในพ้ืนทีแ่ละน้ าไหล

มาจากเทือกเขาเป็นจ านวนมาก ท าให้พนังก้ันแม่น้ าชีขาดหลายจุดเกิดน้ าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน

ราษฎรพ้ืนทีก่ารเกษตร ถนนสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาด บ้านเรือนราษฎรพังหลายหลัง

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทศบาลต าบลลุ่มล าชียังเจอพายุ“คมปาซุ”

ในช่วงวันที ่14-19 ตุลาคม 2564 ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันเข้าไปอีกในปีเดียวกันเจอพายุหนักๆ 

2 รอบ บ้านเรือนพังเสียหายเพ่ิมมากข้ึนไฟฟ้าใช้ไม่ได้ติดต่อกันหลายวัน การสัญจรไปมาไม่ได้

ต้องใช้ทางเรือ เมื่อน้ าลดลงแล้วปรากฏว่าบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย จ านวน 4 หลังคาเรือน 
เสียหายบางส่วน จ านวน 2 หลังคาเรือน ถนนเส้นหลัก,เส้นรองและถนนเข้าพ้ืนทีก่ารเกษตรใช้การไม่ได้

ทัง้ 22 หมู่บ้าน ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการซ่อมแซมเพ่ือให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

ดังนั้น จึงเป็นอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลทีจ่ะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายท้ัง 22 หมู่บ้าน เพ่ือให้กลับคืนสู่
สภาพปกติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติทัง้เส้นทางสายหลัก เส้นทางเข้าพ้ืนทีก่าร

เกษตร ในส่วนงบประมาณทีต้ั่งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2565 ประเภทงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้ จ านวน 200,000 บาท และงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย

ต้ังไว้ 200,000 บาท ได้ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบ้ืองต้นไปหมดแล้วและเนื่องจากเป็นช่วงต้น

ปีงบประมาณไม่มีเงินทีจ่ะโอนมาด าเนินการได้ มีเพียงเงินสะสมทีจ่ะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 

ปัจจุบันเงินสะสม ณ วันที ่30 กันยายน 2564 จ านวน 7,953,513.58 บาท แต่ต้องหักไว้ส ารอง

ตามระเบียบฯ คงเหลือเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ จ านวน -8,591,557.33 บาท หมายความว่า

เงินสะสมทีม่ีอยู่ติดลบ ไม่สามารถน าไปใช้ได้แต่มีเงินทุนส ารองจ่ายเงินสะสม ยอด ณ วันที ่30 

กันยายน 2564 จ านวน 17,825,596.51 บาท โดยระเบียบการทีจ่ะน าเงินทุนส ารองเงินสะสม

ไปใช้ได้นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที ่4 พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) “กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนส ารองจ่าย

เงินสะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนทีเ่กินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับ

อนุมัติจากสภาท้องถ่ิน”ภายใต้เง่ือนไข ดังนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการทีเ่ป็นการเพ่ิมพูน

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการทีจั่ดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน

ทัง้นี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามเง่ือนไขและระเบียบฯ เทศบาล

มีเงินทุนส ารองเงินสะสมหลังจากทีค่ านวณตามระเบียบกฎหมายแล้วมีเงินทุนส ารองเงินสะสม

ทีส่ามารถเอาไปใช้ได้ จ านวน 7,100,596.51 บาท คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จึงได้

จัดท าโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมสาธารณูปโภค (หลังอุทกภัย) และ

สาธารณภัยอ่ืน ๆ ในเขตต าบลลุ่มล าชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจ านวนเงิน 5,540,100

บาท เพ่ือเสนอให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีพิจารณาอนุมัติต่อไปส่วนข้อระเบียบกฎหมายจะให้

ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
 - ขอชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายทีส่ามารถใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
ได้ คือ

1.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่14 พ.ศ.2562 

มาตรา 50

2.) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546 ข้อ 16

3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจ

หน้าทีข่ององค์กรครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่2 พ.ศ.2561 ข้อ 11,13,16

4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเร่ืองการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน

การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที ่4 พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2),ข้อ 89 (1) 

5.) ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เร่ือง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพ้ืนทีอ่ าเภอบ้านเขว้า ลงวันที ่26 กันยายน 2564

6.) ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ข้อ 5.1.3 และข้อ 5.5.3

ตามระเบียบของกฎหมายเม่ือเกิดสาธารณภัยเป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล

ท่ีจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชน
ทีพั่งเสียหาย ถนนทีช่ ารุดเสียหายทัง้หมดทัง้ 22 หมู่บ้าน ดังนั้น การจะด าเนินการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องรองรับในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีท่ี่

จะต้องปฏิบัติส่วนรายละเอียดของแต่ละโครงการจะให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนงานและก่อสร้าง

ได้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป
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วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 - ซ่ีงรายละเอียดตามประมาณการ แบบ ปร.5 จะแจ้งให้ทีป่ระชุมรับทราบดังนี้ ประกอบไปด้วย

1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย จ านวน 1 ศูนย์

2) ถนน จ านวน 45 สาย

จ านวน 1 แห่ง

4.) บ้านเรือนราษฎร จ านวน 2 หลัง

จ านวน 1
โครง 

การ

มีรายละเอียดดังนี้

1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย

1.1ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย จ านวนเงิน 56,000.00             บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 56,000.00            บาท

2.) ถนน 45 สาย

2.1)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนโพธ์ิ-บ้านราษฎร์ยางชุม 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที1่ และบ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที ่20

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 1,080.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

128,000.00        
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

5.) โครงการเย่ียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.) ซ่อมแซมพนังก้ันแม่น้ า (พนังก้ันน้ าดิน)

 บ้านโนนน้อย



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.2)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแก หมู่ที ่2-ถนนสายบ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแก หมู่ที ่2 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

ถมดินปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 920.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อย

กว่า 2,960.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.3)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเหมืองก าแพง-ฝายท่าช้าง บ้านท่าแก หมู่ที ่2

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแก หมู่ที ่2 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 440.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

133,000.00        
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52,000.00          



วาระท่ีส าคัญ

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.4)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเหมืองวังก าแพง-บ้านราษฎร์ยางชุม

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแก หมู่ที ่2 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 350.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า

1,050.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.5)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแก-บ้านป่าสะแกราช

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแก หมู่ที ่2 และบ้านป่าสะแกราช หมู่ที ่12 ต าบลลุ่มล าชี 

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 930.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.6)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านป่ายาง-หนองขวาง 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านป่ายาง หมู่ที ่3 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

66,000.00          
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41,000.00          

144,000.00        



วาระท่ีส าคัญ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 310.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 560.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.7)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายลานอ้อย-บ้านป่ายาง

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านป่ายาง หมู่ที ่3 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 800.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.8)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายคลองตูมกา-คลองโก 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 850.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,550.00 ตารางเมตร

95,000.00          

101,000.00        
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.9)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านวังกุ่ม-หนองโลโพธ์ิ 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.10)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองตูมกา 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร ชั้น 3

จ านวน 14 ท่อน

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือ

มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 800.00 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือ

มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 800.00 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือ

มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 800.00 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือ

มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลูกบากศ์เมตร
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29,000.00          

492,000.00        



วาระท่ีส าคัญ

รวมระยะทางด าเนินการ 1,250.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า

5,000 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.11)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านวังกุ่ม-บ้านป่าไม้แดง

จ านวนเงิน

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 - บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 880.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.12)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าไม้แดง-บ้านไร่

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านไร่ หมู่ที ่6 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง
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41,000.00          

136,000.00        



วาระท่ีส าคัญ

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.13)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายคลองโดก

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านไร่ หมู่ที ่6 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ดินถม

ปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หรือมี

ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 225.00 ลูกบากศ์เมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.14)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองส่งน้ าบ้านไร่-บ้านวังปลาฝา

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านไร่ หมู่ที ่6 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 680.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตาราเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.15)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าไม้แดง-หนองขวาง

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

59,000.00          

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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81,000.00          



วาระท่ีส าคัญ

รวมระยะทางด าเนินการ 500.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.16)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเลียบหนองขวาง 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 950.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.17)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง-หนองไข่แข้ 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านหางเรียง หมู่ที ่8 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 340.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 860.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

11,300.00          

102,000.00        
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ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.18)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง หมู่ที ่8-กูดอีตูบบ้านหางเรียง หมู่ที ่8

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านหางเรียง หมู่ที ่8 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 393.75 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบากศ์เมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 950.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 3,325.00 ตารางเมตร และมีปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า 1,128.75

ลูกบากศ์เมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.19)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง หมู่ที ่8-ถนนสายบ้านไร่ หมู่ที ่6

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านหางเรียง หมู่ที ่8 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร

224,000.00        

397,000.00        
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หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,200.00 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 850.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.20)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง-บ้านป่าไม้แดง

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านหางเรียง หมู่ที ่8 - บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 ต าบลลุ่มล าชี 

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 7.00 เมตร ยาว 395.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,765.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 7.00 เมตร ยาว 365.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,555.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 760.00 เมตร หรือรวพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 5,320.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.21)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแก้ง หมู่ที ่9-ถนนสายคลองส่งน้ าบ้านป่าไม้แดง 

หมู่ที ่7

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแก้ง หมู่ที ่9 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 850.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,975.00 ตารางเมตร ถมดิน

ปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมี

ปริมาณดินถมใน้อยกว่า 1,750.00 ลูกบากศ์เมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

200,000.00        

261,000.00        
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นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.22)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านวังปลาฝา-กุดน้ าเค็ม(เลียบคลอง)

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังปลาฝา หมู่ที ่10 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 450.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.23)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านวังปลาฝา-หนองหัวออ

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังปลาฝา หมู่ที ่10 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 400.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.24)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านวังปลาฝา-หนองกระทุม่

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านวังปลาฝา หมู่ที ่10 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

53,000.00          

47,000.00          

41,000.00          
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ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.25)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยหวาย-ฝายท่าช้าง 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 630.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.26)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าสะแกราช-บ้านห้วยหวาย

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านป่าสะแกราช หมู่ที ่12 และบ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 895.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 3,580.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

75,000.00          

139,000.00        
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นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.27)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายฝายพ่อกวี

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 350.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.28)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านปากคันฉู

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านปากคันฉู หมู่ที ่14 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ดินถม

ปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือ

มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 112.50 ลูกบากศ์เมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.29)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-ค่ายลูกเสือครูเขียว

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

35,000.00          

41,000.00          

27,000.00          
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วาระท่ีส าคัญ

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.30)โครงการ ซ่อมแซมถนนบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13-ถนนสายบ้านวังโพธ์ิทอง 

หมู่ที ่17

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ถมดิน

ปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมี

ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 225.00 ลูกบากศ์เมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.31)โครงการ ซ่อมแซมถนนบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13-ถนนสายบ้านคลองโลโพธ์ิ 

หมู่ที ่16

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร ถมดิน

ปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมี

ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 225.00 ลูกบากศ์เมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.32)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที.่13-ถนนสายบ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 และบ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 

ตารางเมตร

54,000.00          

60,000.00          

276,000.00        
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วาระท่ีส าคัญ

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 

ตารางเมตร ถมดินปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 

สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบากศ์เมตร 

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00

ตารางเมตร ถมดินปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบากศ์เมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 1,350.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร และมีปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า 800.00 

ลูกบากศ์เมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.33)โครงการ ซ่อมแซมถนนบ้านแผ่นดินทอง-บ้านป่าสะแกราช

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 และบ้านป่าสะแกราช หมู่ที ่12

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00

ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 250.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00

ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 550.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง
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นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.34)โครงการ ซ่อมแซมถนนบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาว้อ

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที ่15 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 270.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00

ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00

ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 620.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.35)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายรอบหนองโลโพธ์ิ

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านคลองโลโพ หมู่ที ่16 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 600.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00

ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,800.00

ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 600.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00

ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 2,400.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

96,000.00          

372,000.00        
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นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.36)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองโลโพ-หนองโลโพธ์ิ

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านคลองโลโพ หมู่ที ่16 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 340.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 520.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีจ่ราจร

ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.37)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองส้มโรง

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านหนองส้มโรง หมู่ที ่18 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 530.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,590.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.38)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองส้มโรง-บ้านราษฎร์ยางชุม

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านหนองส้มโรง หมู่ที ่18 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

62,000.00          

63,000.00          
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ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 750.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.39)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านร่มเกล้า-บ้านท่าขามแป

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านร่มเกล้า หมู่ที ่19 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 730.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,920.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.40)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเหมืองชุม

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านร่มเกล้า หมู่ที ่19 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว 320.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

113,000.00        

32,000.00          
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ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.41)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านราษฎร์ยางชุม-บ้านโนนหมาว้อ

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที ่20 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 840.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.42)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนโพธ์ิทอง-หนองหอยปัง

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านโนนโพธ์ิทอง กมู่ที ่21 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 7500.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

130,000.00        

89,000.00          
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นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.43)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายท่ากกโพธ์ิ-บ้านป่าสะแกราช

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแกทอง หมู่ที ่22 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 200.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายยเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.44)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแก่ทอง-บ้านป่าสะแกราช

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแกทอง หมู่ที ่22 และบ้านป่าสะแกราช หมู่ที ่12

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 520.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 2,080.00 ตารางเมตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

2.45)โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแกทอง-บ้านแผ่นดินทอง

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านท่าแกทอง หมู่ที ่22 และบ้านแผ่นนทอง หมู่ที ่13 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

36,000.00          

80,000.00          

214,000.00        
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ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร

ดินถมปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 393.75 ลูกบากศ์เมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 410.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,230.00 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจรลูกรังปรับเกล่ียแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางด าเนินการ 1,430.00 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผิ่วจราจร

ไม่น้อยกว่า 4,610.00 ตารางเมตร

5,270,000.00        บาท

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอสอบถามเร่ืองซ่อมแซมรางระบายน้ าบ้านท่าแก้ง หมู่ที ่9-บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 ไม่เห็น
ประมาณการซ่อมแซมและอยากให้เร่งด าเนินการให้เร็วทีสุ่ด เพราะชาวบ้านจะได้ใช้ในการสูบน้ า
ท านาปีต่อไป

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ชี้แจงเร่ือง ซ่อมแซมรางระบายน้ าบ้านท่าแก้ง หมู่ที ่9-บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 ทางกองช่างได้
ส่งเอกสารของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ.2566 ยาว 870 เมตร
เป็นจ านวนเงิน 2,900,000 บาท 

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - สักพักเบรค 15 นาที
ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3.) ซ่อมแซมพนังก้ันน้ าชี
3.1)โครงการ ซ่อมแซมพนังก้ันน้ าชี บ้านโนนน้อย
จ านวนเงิน บาท
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านโนนน้อย หมู่ที ่4 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ถมดินปรับเกล่ียแต่งกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 

สูงเฉล่ีย 1.25 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 375.00 ลูกบากศ์เมตร
30,000.00            บาท

30,000.00          

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
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จ านวน 45 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน



วาระท่ีส าคัญ
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างชี้แจง
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

4.) บ้านเรือนราษฎร จ านวน 2 หลัง
4.1)เจ้าของโครงการ นางจ าปี พรมเกษร
จ านวนเงิน บาท
สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเลขที ่243 หมู่ที ่14 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน

4.2)เจ้าของโครงการ นายสอน ขยันการ

จ านวนเงิน บาท

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านเลขที ่121 หมู่ที ่14 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

20,100.00            บาท

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
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9,500.00           

10,600.00          

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม

1 ผนังไม้เฌอร่า ขนาด 6" ยาว 3 เมตร 20 แผ่น 65.00         1,300.00   

2 ทรายหยาบ 5 ลบ.ม. 435.00       2,175.00   

3 ทรายละเอียด 5 ลบ.ม. 490.00       2,450.00   

4 หิน3/4" 3 ลบ.ม. 271.00       813.00      

5 ปูนอินทรีแดง 10 ถุง 115.00       1,150.00   

6 ประตู ขนาด 0.80x1.80 เมตร 2 บาน 850.00       1,700.00   

9,588.00   

สรุป 9,500.00   

รวมค่าวัสดุ(เสียหายบางส่วน)

รวมค่าวัสดุเป็นเงินท้ังส้ิน

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม

1 ทรายหยาบ 5 ลบ.ม. 435.00       2,175.00   

2 รทรายละเอียด 5 ลบ.ม. 490.00       2,450.00   

3 หิน3/4" 5 ลบ.ม. 271.00       1,355.00   

4 ปูนอินทรีแดง 10 ถุง 115.00       1,150.00   

5 ประตู ขนาด 0.80x1.80 เมตร 2 บาน 850.00       1,700.00   

6 ไม้พ้ืนขนาด 1"x8" ยาว 3 เมตร 5 แผ่น 324.88       1,624.40   

7 คอนกรีตบล็อคปูผนัง ขนาด 19x39x7 ซม. 30 ก้อน 5.00           150.00      

10,604.40  

สรุป 10,600.00  

รวมค่าวัสดุ(เสียหายบางส่วน)

รวมค่าวัสดุเป็นเงินท้ังส้ิน



วาระท่ีส าคัญ

นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

5.) โครงการเย่ียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพ้ืนทีต่ าบลลุ่มล าชียังพบผู้ป่วยและผู้ทีเ่ส่ียงสูงด้วยโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะ
เกิดการระบาดในพ้ืนทีอี่ก ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ในด้านการด ารงชีพ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงขอนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน
300,000 บาท ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนทีต่ าบลลุ่มล าชี

ต้ังจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้พิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณทีต้ั่งไว้เป็นเงิน จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับถุงยังชีพชุดละไม่เกิน 500 บาทต่อครอบครัว ได้ทัง้หมดจ านวน 600 ครัวเรือน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ คือ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ทีต้่องปฏิบัติตามมาตรการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงต้องกักตัวภายในต าบล
ลุ่มล าชี จ านวน 14 วัน และเพ่ือช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสกัดแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ได้

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 300,000.00           บาท
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทสบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอสอบถามทีป่ระชุมเก่ียวกับการกักตัวผู้ทีไ่ด้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ทีสั่มผัส

เส่ียงสูงใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลดังกล่าวมีความเส่ียงสูง

นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 - ก่อนทีจ่ะทราบผลว่าต้องกักตัวหรือเป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง ต้องได้รับผลการยืนยันจากหมออนามัย

หรือหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนทีก่่อนทุกคร้ัง

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายธีระพงษ์ บ ารุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามทุกโครงการทีเ่สนอให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีมีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่

นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด

 - ทุกโครงการทีเ่สนอสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาทุกโครงการ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ ข้อ 4.1)

เร่ือง การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองจ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมสาธารณูปโภค

(หลังอุทกภัย) และงานสาธารณภัยอ่ืน ๆ ในเขตต าบลลุ่มล าชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เป็นจ านวนเงิน 5,676,100 บาท
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ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2) เร่ือง การพิจารณาการขอใช้พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีจัดต้ังวัด

(วัดบ้านท่าแกทอง หมู่ที ่22 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม)ิ

ประธาน  - เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ทีป่ระชุมทราบ

นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด

 - ตามทีไ่ด้รับหนังสือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่22 เร่ือง รายงานขอใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด

การขอใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด มีวิธีการด าเนินงานดังต่อไป

ก.) ข้ันตอนในการด าเนินงาน

1.) ผู้ย่ืนรายงานขอใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด เสนอรายงานขอใช้ทีดิ่นของ

ทางราชการสร้างวัดให้กับเจ้าหน้าทีป่กครองบ้านเมืองและผู้ปกครองสงฆ์ให้ความเห็นและลงนาม
2.) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานฯ

แล้วเสนอให้หน่วยงานราชการเจ้าของพ้ืนทีพิ่จารณาด าเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 
3.) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ท าบันทึกข้อตกลงและรับหนังสืออนุญาตให้

ใช้ทีดิ่นจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  พร้อมแจ้งให้ผู้ย่ืนรายงานท าบันทึกข้อตกลงและให้ด าเนินการ
ขออนุญาตสร้างวัดต้ังวัดต่อไป
ข.) เอกสารแบบรายงานและเอกสารหลักฐานประกอบมีดังน้ี

1.) แบบรายงานขอใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด  
2.) โครงการประกอบรายงานขอใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด
3.) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ย่ืนรายงานขอใช้

ทีดิ่นของทางราชการ เพ่ือสร้างวัดเจ้าของเซ็นรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
4.) แผนทีร่ะวางของทีดิ่นของทางราชการแปลงทีข่อใช้เพ่ือสร้างวัด ซ่ึงแสดง

บริเวณพ้ืนทีท่ีข่ออนุญาตใช้สร้างวัดและพ้ืนทีข้่างเคียงทีติ่ดต่อกับพ้ืนทีท่ีข่อใช้สร้างวัดนั้น
5.) แผนทีสั่งเขปของทีดิ่นทางราชการ พร้อมทัง้แสดงขอบเขตทีดิ่นทีข่อใช้สร้างวัด

และแผนผังแสดงรูปทีดิ่นทีข่ออนุญาตใช้สร้างวัด มีมาตราส่วนก ากับแสดงจุดทีต้ั่งอาคารเสนาสนะ
ทีไ่ด้สร้างไปแล้วเป็นบางส่วนและจุดทีต้ั่งอาคารเสนาสนะทีจ่ะสร้างข้ึนในอนาคตบอกระยะความยาว
ในแต่ละด้านและเป็นพิมพ์เขียว โดยการเขียนลงกระดาษไข มีขนาดกว้าง-ยาว ประมาณ 50 
เซนติเมตร ไม่ควรเล็กกว่านี้ (กระดาษไขทีใ่ช้เขียนแบบโดยเฉพาะ) ในท้องทีท่ีไ่ม่สามารถจะใช้
แบบพิมพ์เขียวได้ จะเขียนข้ึนโดยใช้กระดาษปอนด์(กระดาษวาดเขียน) ก็ได้โดยใช้มาตราส่วนก ากับ
ทีใ่ช้ในการเขียนแผนผังมีดังนี้

 - เนื้อที ่6 – 10 ไร่  ใช้มาตราส่วน  1 : 500
 - เนื้อที ่10 – 20 ไร่  ใช้มาตราส่วน  1 : 750
 - เนื้อที ่ 20 ไร่ ข้ึนไป  ใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือประมาณ 1 : 1000
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6.) แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของทีดิ่นของทางราชการทีข่ออนุญาตใช้เพ่ือสร้างวัด

โดยระบุชื่อบ้าน ชื่อวัด สถานทีส่ าคัญทีอ่ยู่ข้างเคียงพร้อมให้บอกเส้นทางคมนาคมโดยระบุระยะทาง
ก ากับให้ด้วย  

7.) รูปถ่ายอาคารเสนาสนะทีส่ร้างแล้วเป็นบางส่วนต้องเป็นภาพถ่ายจริงเท่านั้น
ไม่น้อยกว่า 6 รูป

8.) รายชื่อของประชาชนพร้อมลายมือชื่อ  
9.) ถ้าทีดิ่นของทางราชการแปลงทีข่อใช้เพ่ือสร้างวัดนั้น เคยมีหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

อ่ืนใช้ ประโยชน์มาก่อนแต่ตอนหลังไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วต้องแนบหนังสือส่งคืนทีดิ่นแปลงนั้นที่
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนได้ท าเร่ืองส่งคืนให้กับเจ้าของผู้ดูแล  เป็นหลักฐานประกอบแบบรายงาน
ขอใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัดด้วย
ค.) เง่ือนไขในการขออนุญาตใช้ท่ีดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด

1.) ย่ืนรายงานขออนุญาตใช้ทีดิ่นเพ่ือสร้างวัดต้องเป็นฆราวาส  และเป็นผู้น าหรือ

เป็นทีเ่คารพนับถือยกย่องของประชาชนในพ้ืนที่
2.) ทีดิ่นทีข่ออนุญาตใช้เพ่ือสร้างวัดต้องมีเนื้อทีไ่ม่น้อยกว่า 6 ไร่ข้ึนไปและไม่เกิน 15 ไร่

  เหมาะสมแก่การเป็นทีอ่ยู่ของสมณะเพศ
3.) วัดทีจ่ะขออนุญาตสร้างต้องต้ังอยู่ห่างจากวัดอ่ืนไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร

(ยกเว้นมีเหตุผลความจ าเป็น)
4.) ต้องมีประชากรทีจ่ะท านุบ ารุงวัดทีจ่ะขอสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 คน  

(ยกเว้นมีเหตุผลความจ าเป็น)
5.) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองทัง้สองฝ่าย คือ ผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์และ

ฝ่ายบ้านเมืองตามล าดับ
หมายเหตุ  :  การจัดท าเอกสารขออนุญาตใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัดให้จัดท าเอกสาร

จ านวน  5  ชุดโดย ให้เป็นเอกสารต้นฉบับทุกชุด
ดังนั้น ในส่วนเทศบาลต าบลลุ่มล าชีของเราเป็นหน่วยงานรัฐอยู่ในพ้ืนทีด่ าเนินการ

ขออนุญาตใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือใช้ประกอบเป็นการพิจารณาการขออนุญาตใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด

ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
 - ตามทีเ่ทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแกทอง ม.22 เร่ือง การขอใช้
ทีดิ่นของทางราชการ ซ่ึงการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องเป็นไปตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 " ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า 
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเอง
หรือผู้อ่ืนเว้นแต่จะกระท าภายในเขตทีไ่ด้จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่
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การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง "
นางฉวี ทองโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแกทอง หมู่ท่ี 22

 - ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านท่าแกทอง ได้ประชุมและชี้แจงเร่ืองการขอจัดต้ังวัดในทีดิ่นสาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นสถานทีร่่วมกับปฏิบัติทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และเป็นสถานที่
ประกอบการฌาปนกิจศพของหมู่บ้านท่าแกและบ้านท่าแกทอง ซ่ึงอยู่ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบล
ลุ่มล าชีในหมู่บ้านได้มีการประชุมประชาคมมาเรียบร้อยแล้ว จึงจ าเป็นต้องเสนอผ่านสภาเทศบาล
ต าบลลุ่มล าชี เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนก่อนถึง
จะเสนอไปให้หน่วยงานอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้อง จึงน าเรียนให้ทีป่ระชุมทราบและช่วยพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ ข้อ 4.2)

เร่ือง การพิจารณาการขอใช้พ้ืนทีส่าธารณะประโยชน์ เพ่ือให้พ้ืนทีดั่งกล่าวเป็นพ้ืนทีจั่ดต้ังวัด
(วัดบ้านท่าแกทอง หมู่ที ่22 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม)ิ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
เร่ืองอ่ืน ๆ ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ตามทีส่ถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทีเ่กิดข้ึนในเขตต าบลลุ่มล าชี

ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มีค าส่ังให้ปิดหมู่บ้านบ้านวังโพธ์ิทอง ม.17 และบ้านโนนน้อย ม.4

ปิดเป็นบ้างคุ้ม และเทศบาลได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้มีความเสียงสูงต้องเข้าเกณฑ์กักตัว 14 วัน

และแนวโน้มสถานการณ์ไม่ชัดเจนว่าจะยุติเมื่อไหร่ และใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนทีอ่ยู่ตาม

กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดคงจะกลับมาเย่ียมญาติผู้ใหญ่ อาจจะเกิดการแพร่ระบาดอีกคร้ัง

ดังนั้น ขอหารือทีป่ระชุมเพ่ือก าหนดแนวทางทีช่ัดเจนในการช่วยเหลือ เพราะเทศบาลคงไม่มี

งบประมาณทีจ่ะสามารถช่วยเหลือได้ทัง้หมดทุกหมู่บ้าน โดยรายละเอียดจะมอบให้เจ้าหน้าที่

ทีรั่บผิดชอบกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมชี้แจงเพ่ิมเติม

นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 - ตามทีต่ าบลลุ่มล าชีมีผู้ป่วยติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประกอบกับค าส่ัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิส่ังให้ปิดหมู่บ้านและผู้น าขอความช่วยเหลือจากเทศบาลกรณีทีม่ีการ

กักตัว 14 วันนั้น เท่าทีผ่่านมาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก็ได้ด าเนินการช่วยเหลือเก่ียวกับถุงยังชีพ

ให้กับบุคคลทีกั่กตัว 14 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่มีความชัดเจนว่าจะส้ินสุดเมื่อไหร่ ถ้าเป็น

แบบนี้ไปตลอด เทศบาลต าบลลุ่มล าชีคงไม่มีงบประมาณช่วยเหลือผู้ทีถู่กกักตัว 14 วัน ถ้าเกิด

มีค าส่ังให้ปิดหมู่บ้านอีก จึงหารือทีป่ระชุมในการก าหนดแนวทางทีช่ัดเจนในการคัดเลือก
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เฉพาะกลุ่มเส่ียงจริง ๆ ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคัดกรองมาแล้วทีส่มควรช่วยเหลือไม่ใช่

เป็นการช่วยเหลือทัง้หมดเราคงไม่มีงบประมาณขนาดนั้น

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - กรณีการช่วยเหลือบุคคลทีถู่กกักตัว 14 วัน เราควรช่วยดูแลในการคัดกรองคนทีเ่ส่ียงจริง ๆ 

มาถึงจะช่วยเหลือ ถ้าส่งรายชื่อมาทุกคนในหมู่บ้านนั้น งบประมาณเท่าไรก็คงไม่เพียงพอ เห็นด้วย

ทีจ่ะนัดประชุมผู้น าหมู่บ้าน,สมาชิกสภาเทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือก าหนด

แนวทางทีช่ัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมาอีกก่ีเคส

เพราะประชาชนกลับบ้านกันเยอะ และอีกกรณีหนึ่งควรทีจ่ะลดปริมาณของลงตามทีจ่ าเป็นจริง

แต่ต้องท าความเข้าใจกับประชาชนด้วย นอกจากนี้ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากนายกให้ไปประชุม

(แทน)ทีอ่ าเภอ มีประเด็นทีน่่าสนใจจะแจ้งให้ทีป่ระชุมรับทราบคือ หลังน้ าท่วมทีม่ีถนนพังช ารุด

เสียหายจ านวนมากในเบ้ืองต้นคณะผู้บริหารประสานทาง สจ.ในเขตพ้ืนทีเ่ข้ามาแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น

เพ่ือให้ทางสัญจรไปมาได้เพราะการท าเต็มรูปแบบก็ต้องรองบประมาณจากเทศบาล งบประมาณ

ของทางอ าเภอหรือจังหวัดผ่านข้ันตอนกระบวนการหลายอย่างกลัวไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาได้

เก่ียวกับภัยแล้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่ให้เขตพ้ืนทีใ่นจังหวัดชัยภูมิมีการประกาศภัยแล้ง 

โดยจะสนับสนุนเป็นค่าน้ ามันไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย

ให้ชัดเจนก่อน และเร่ืองของกองสวัสดิการทีม่ีการจัดอบรมไปแล้วนั้นอยากฝากให้ท่านสมาชิก

ทุกท่านประชาสัมพันธ์ต่อยอดโครงการการจัดท าอาหารสัตว์อัดเมล็ด เนื่องจากเทศบาลเรามี

อุปกรณ์ วัสดุ ยังคงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก อยากให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการต่อและต่อไป

จะดีมีงบประมาณลงมาอีก

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามเร่ือง กรณีทีจั่งหวัดจะช่วยเหลือค่าน้ ามันสูบน้ าในช่วงหน้าแล้ง อยากให้มาเร็วหน่อย

ย่ิงได้มาในช่วงนี้ก็ย่ิงดี เพราะถ้าช้ากว่านี้น้ าคงแห้งหมดก่อน ไม่มีน้ าสูบเหมือนเดิม และบ้านท่าแก

บ้านท่าแกทองได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล อยากให้ช่วยรณรงค์กันฉีดวัคซีนให้ครบโดยเฉพาะเข็มแรก ต้ังแต่อายุ 12 ปี ข้ึนไป

นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเร่ืองพันธ์ุข้าวนาปรังทีท่านนายกให้ส ารวจชาวบ้านว่าจะได้รับพันธ์ุข้าวมาให้ประชาชน

ในเขตต าบลลุ่มล าชี ไม่ทราบว่าจะได้จริงไหม เมื่อไหร่ชาวบ้านฝากสอบถามมา

นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามเร่ืองบัตร อปพร.ทีท่ าให้เมื่อไหร่จะได้รับ อปพร.สอบถามมาว่า ท าบัตรมาเป็นปีแล้ว

ยังไม่ได้ ท าให้ได้ก่อนปีใหม่ทีจ่ะปฏิบัติงานได้หรือไม่

นายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - สอบถามเร่ือง ซ่อมแซมลูกรังของเขต 2 ทีต่กค้างจะท าเสร็จเมื่อไหร่
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วาระท่ีส าคัญ

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถามเก่ียวกับการลงลูกรังทีค้่างอยู่นั่น ขอชี้แจงแทนผู้บริหารเนื่องจาก

ได้รับการประสานให้ช่วยดูแลการลงลูกรัง เขต 2 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะเรียน

สอบถามผู้เก่ียวข้องเร่ืองการซ่อมแซมพนังก้ันน้ าทีท่รุดตรงบ้านท่าแก้งหมดประกันสัญญาหรือยัง

เคยมีคนมาส ารวจเก่ียวกับความชัดเจนพนังก้ันน้ าชีไม่ทราบว่าได้มาตรวจสอบทีเ่ทศบาลหรือไม่

ประธาน  - ให้นายกเทศมนตรีชี้แจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจงเร่ืองพันธ์ุข้าวได้แน่นอนก่อนปีใหม่เดียวจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง ส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ มอบให้

รองนายกเทศมนตรีชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจงเร่ืองพันธ์ุข้าวทีน่ายกขอไปคงจะได้พร้อมกับเกษตรทีข่อไปนั้น เพียงแต่มีบางรายชื่อ

ซ้ ากันจะไม่ได้ต้องตรวจสอบ ส่วนจะได้คนละเท่าไหร่ทางผู้น าคงจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้ว

ไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนเร่ืองพนังก้ันนี้ยังมีข้อสงสัยว่าจะโอนให้เทศบาลรับผิดชอบรึยัง เพราะบางที่

การสอบถามไม่เป็นเอกสารก็ไม่แน่ใจใช่หรือไม่

นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรับมอบพนังก้ันน้ าชี สอบถามนายกคนเดิมว่ายังไม่มีการส่งมอบ และที่

ส่งมอบน่าจะเป็นของการท าพนังก้ันน้ าชีทีก่่อสร้างเสร็จมีของโยธาและกรมทรัพยากรน้ า

จ.ส.อ.ณชพล คะสะกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - เร่ือง บัตร อปพร. ชุดที ่2 ก าลังด าเนินการอยู่จะพยายามเร่งให้ทัน

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 - ชี้แจงกรณีพนังก้ันน้ าชีบ้านท่าแก้งทีช่ ารุดทรุดสัญญาค้ าประกันหมดแล้วเราจะซ่อมแซมก็สามารถ

ของบประมาณไปทีก่รมโยธาธิการและผังเมืองได้ กรณีมีการมอบพนังก้ันน้ าชีทีท่ าเสร็จแล้วของ

บ้านวังกุ่ม,บ้านท่าแกทีเ่ป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบให้เทศบาลเราดูแล ส่วนทีเ่ป็น

พนังดินคงยังเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะไม่เห็นมีเอกสารการส่งมอบและส่วนทีม่ี

หน่วยงานมาสอบถามเก่ียวกับพนังก้ันน้ าชีช ารุดไม่มีและไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใด

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม 

เวลา 12.45 น.

ลงชื่อ

ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

อนุชา

(นายอนุชา มณีรุ่ง)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้แล้ว 

เมื่อวันที ่26 ตุลาคม 2564 เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับรองรายงานการประชุมสภานี้ เรียบร้อยแล้ว 

ตามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่4 คร้ังที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ประชุมเมื่อ วันที ่13 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ

ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

ศักด์ิชัย

(นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนกร สะใบทอง)

หนูชิด

(นายหนูชิด วุสันเทียะ)

พิเชษฐ

(นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ธนกร
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