
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ
2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์
3 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย
4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์
5 นายบุญล้อม หมีน่จิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม
6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา
7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น
8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน
9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
10 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน
11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร
12 นายสมยั ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมยั

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
- - - -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร
2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต
3 นายละมลู จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมลู
4 นางด า ภูมสิถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ค าดี
6 นายสมชาย ศิริ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย
7 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

-

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม



วาระท่ีส าคัญ

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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล

 กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่3  

เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที ่26 สิงหาคมคม พ.ศ. 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่3 เมื่อวันที ่26 สิงหาคม 2562  

ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่จกให้สมาชิก

ตามระเบียบวาระที ่1 - 5 จ านวน 14 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว

กรณีทีข่าดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ระชุม ได้มีมติให้

การรับรองการประชุมทีผ่่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1.) เร่ือง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลชี้แจง

/อนุมัติ ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ เร่ือง การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน(ฝนแล้ง)ในพ้ืนทีอ่ าเภอบ้านเขว้า ประกาศ ณ วันที ่7 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ซ่ึงทัง้ 22 หมู่บ้านในเขตต าบลลุ่มล าชีประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนแล้ง)  

อาศัยอ านาจตาม ข้อ 20(2) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เนื่องจากความเสียหายจากภัยพิบัติเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด และเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เพ่ือให้ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ทัง้นี้ 

ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันเกิดภัย ส่วนรายละเอียดส าหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รวมทัง้หมดจ านวน 587,000 บาท  มอบให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องชี้แจง
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 - โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

มีจ านวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี
1.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ทีต้ื่นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานท่ี หางล าห้วยหวาย บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที ่13 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 12.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 100.00 ม. 

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,475.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ 89,000.00    บาท

89,000.00      บาท

 - โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

มีจ านวน 6 โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี

1.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ทีต้ื่นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานท่ี หางล าห้วยกุดตาพวง-หนองไข่แข้ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่7 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 12.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 350.00 ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ 101,000.00  บาท

2.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ทีต้ื่นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานท่ี คลองโลโพ บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 12.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 225.00 ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,025.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ 73,000.00    บาท

3.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ทีต้ื่นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานท่ี คลองโลโพ บ้านคลองโลโพ หมู่ที ่16 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 212.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 280.00 ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,960.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ 71,000.00    บาท
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

รวมจ านวนเงินท่ีจ่ายขาดเงินสะสม เขต 1 จ านวน 1 โครงการ 



วาระท่ีส าคัญ

4.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ทีต้ื่นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานท่ี คลองน้ าประปาป่ายาง บ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11-บ้านป่ายาง หมู่ที ่3

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,000.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ 72,000.00    บาท

5.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ทีต้ื่นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานท่ี ห้วยกุดน้ าเค็ม บ้านวังปลาฝา หมู่ที ่10 ต าบลลุ่มล าชี 

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 25.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ยาว 200.00 ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,760.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ 100,000.00  บาท

6.) โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ทีต้ื่นเขินเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานท่ี คลองน้อยหางห้วยบ้าน บ้านไร่ หมู่ที ่6 ต าบลลุ่มล าชี

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 14.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ยาว 320.00 ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,240.00 ลูกบากศ์เมตร

งบประมาณ 81,000.00    บาท

498,000.00    บาท

รวมจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 587,000.00    บาท

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้พิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ทัง้ 2 เขต อยากจะให้

รีบเร่งด าเนินการ เพ่ือทีจ่ะให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบในวาระที ่4.1 เร่ือง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม

ประจ าปีประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
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รวมจ านวนเงินท่ีจ่ายขาดเงินสะสม เขต 2 จ านวน 6 โครงการ 



วาระท่ีส าคัญ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

เร่ือง อ่ืนๆ นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - กรณีการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในโซนบ้านวังกุ่ม,บ้านท่าแก้งและบ้านหางเรียง เพราะทางผู้น า

อยากได้ความชัดเจน รวมทัง้การซ่อมแซมถนนลูกรังจะด าเนินการได้เมื่อไหร่

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามกรณีการซ่อมแซมถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาถนนช ารุด อยากได้ความชัดเจนว่าจะเร่ิม

ด าเนินการได้เมื่อไหร่ หากฝนตกมาคงจะด าเนินการไม่ได้อีกเช่นเคย

นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - กรณีบ้านป่ายางขอน้ ามันสูบน้ าเพ่ือช่วยภัยแล้ง กักเก็บน้ าไว้เพ่ือผลิตน้ าประปา ทีเ่ขาขอมาอีก

จะได้หรือไม่

นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เก่ียวกับการขยายเขตไฟฟ้ามีหลายหมู่บ้าน

รวมทัง้หมู่ที ่6 บ้านไร่ ยังไม่เห็นมีการด าเนินการเลย จะได้ท าหรือไม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - กรณีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เร่ืองน้ ามัน ถ้าจะขอสูบโดยใช้กระแสไฟฟ้าได้หรือไม่ และสูบน้ า

เพ่ือการประปาอย่างเดียวหรือว่าสูบใส่พืชผักด้วย เพราะหลายหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวไม่มีน้ า

ก็จะตายหมดแล้ว

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - กรณีเร่ืองแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โซนบ้านวังกุ่ม,บ้านท่าแก้งและบ้านหางเรียง ขอให้ผู้น าประชุม

ท าความเข้าใจกับชาวบ้าน เพราะการสูบน้ าเป็นจุดเดียวกัน ส่วนเร่ือง การซ่อมแซมถนนลูกรัง

จะเร่งให้ช่างด าเนินการโดยด่วน ส่วนเร่ืองขยายเขตไฟฟ้าได้ท าหนังสือติดตามไปทีไ่ฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิรอแต่ประมาณการเพราะไฟฟ้าออกมาส ารวจแล้ว ส่วนเร่ืองทีง่านล่าช้า

ก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง จะได้ก าชับรีบเร่งด าเนินการโดยด่วนให้ทันปีงบประมาณนี้ ส่วนเร่ือง

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วงนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้งดสูบน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากว่าช่วงนี้

ทางจังหวัดขอให้แก้ปัญหาเร่ืองประปาเป็นหลัก แต่ถ้าจุดไหนทีจ่ะต้องใช้พลังงานสูบน้ าด้วย

กระแสไฟฟ้าเพ่ือท าน้ าประปาก็ขอมาได้ แต่ขอให้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก ส่วนการเกษตร

ก็คงจะไม่สามารถช่วยได้ เพราะน้ าก็ไม่มี หากภายในเดือน,2 เดือนนี้ฝนไม่ตกเดือดร้อนกันทัง้หมด 

เพราะจะไม่มีน้ าประปาใช้
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 13.50 น.

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      ว่าทีร่.ต. ชาติชาย ใครกระโทก            

(ชาติชาย    ใครกระโทก)

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน  โสวิชัย)

ประยูร  พันธ์ุกุ่ม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญล้อม  หมื่นจิตร)

ตุ่น  ทุมพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หมื่นจิตร กรรมการตรวจรายงานการประชุม
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