บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2563
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชือ่ ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชือ่ 1
นายยุทธศักดิ์
2
นายหงษ์
3
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย
4
นายวิฑูรย์
5
นายบุญล้อม
6
นางอนัญญา
7
นายตุ่น
8
นางสิรจิ รรยา
9
นายสาเรียง
10 นางสายฝน
11
นายประยูร
12
นายสมัย
รายชือ่ ผู้ไม่เข้าประชุม
ชือ่ ลาดับที่
รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ชือ่ ลาดับที่
1
นายอุดร
2
นายโซเวียต
3
นายละมูล
4
นางดา
5
นายคาดี

สกุล
ศรีษะเทียน
ถนอมสัตย์
ใครกระโทก
เมวงษา
หมีน่ จิตร
คาทวี
ทุมพันธ์
พร้อมสันเทียะ
ดุงสูงเนิน
โสวิชัย
พันธุ์กุ่ม
ป้อจัตุรสั
สกุล
สกุล
มาสิงห์
หวะสุวรรณ
จีนทอง
ภูมิสถาน
แสงบัลลังค์

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 หมายเหตุ
ยุทธศักดิ์
หงษ์
ชาติชาย
วิฑูรย์
บุญล้อม
อนัญญา
ตุ่น
สิรจิ รรยา
สาเรียง
สายฝน
ประยูร
สมัย

ตาแหน่ง
-

ลายมือชือ่ หมายเหตุ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

ลายมือชือ่ หมายเหตุ
อุดร
โซเวียต
ละมูล
ดา
คาดี

วาระที่สาคัญ
ก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ
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ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล
กล่าวเปิดการประชุม
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้สมาชิก
ตามระเบียบวาระที่ 1 - 5 จานวน 16 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วกรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าที่ประชุม
ได้มีมติให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3
ที่ประชุม - ไม่มี
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อ
พิจารณา/อนุมัติ

4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
(ค้างการพิจารณา)
ประธาน - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจงในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมา 2 วัน ได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติให้กับสภาฯ
ได้พิจารณาของคณะผู้บริหาร และได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 1
หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการแปรญัตติ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 5 ท่าน ชึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ให้เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ
การแปรญัตติต่อไป
ประธาน - ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งผลการพิจารณาคาแปรญัตติต่อสภาฯ
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)

- กระผม นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่ลาชี เขต 1 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอนาเรียนชี้แจงให้สภาฯทราบ มีรายละเอียดดังนี้
ตามที่สภาฯมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

วาระที่สาคัญ
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จานวน 5 ท่าน เพื่อรับคาแปรญัตติ โดยสภาฯกาหนดให้รับคาแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 20,21
และ 22 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งปรากฎว่าวันที่ 21 สิงหาคม
2563 ได้มีนายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี และนางอนัญญา คาทวี สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ขอยื่นคาแปรญัตติปรับลดรายจ่ายและขอปรับเพิ่มตั้งประเภท
รายจ่ายขึ้นมาใหม่ โดยมีจานวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้กาหนดไว้
ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาบตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ขอปรับลด จานวน 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 23/73 งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 400,000 บาท ขอปรับลด 130,000 บาท
คงเหลือตั้งไว้ 270,000 บาท
ข้อ 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 31/73 งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 300,000 บาท ขอปรับลด 100,000 บาท
คงเหลือตั้งไว้ 200,000 บาท
งบประมาณที่ขอปรับลด
รวมทั้งสิ้น
230,000 บาท
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
ขอปรับเพิ่ม จานวน 1 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 40/54 (ร่างใหม่) งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท ขอปรับเพิ่ม 100,000 บาท
คงเหลือตั้งไว้ 300,000 บาท
ขอตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 2 ข้อ
ข้อ 1. แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 38/54 (ร่างใหม่) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท
ข้อ 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 17/54 (ร่างใหม่) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดาเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 6.)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ตั้งไว้ 100,000 บาท
งบประมาณที่ขอปรับเพิ่มและตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมทั้งสิ้น
230,000 บาท
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ขอเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่แต่จานวนงบประมาณที่ตั้งไว้จานวนเท่าเดิม
ชื่อโครงการเดิม
ข้อ 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 55/73 (ร่างเดิม) งานสวัสดิการสังคมและ
สงเคราะห์ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตั้งไว้จานวน 40,000 บาท
ชื่อโครงการใหม่
ข้อ 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 35/54 (ร่างใหม่) งานสวัสดิการสังคมและ
สงเคราะห์สงเคราะห์ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรีและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตั้งไว้จานวน 40,000 บาท
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายอุดร มาสิงห์
นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี และ นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เขต 1 ที่เสนอขอปรับลดรายจ่ายและขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
โดยมีจานวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้กาหนดไว้ถูกต้องแล้ว
คณะกรรมการแปรญัตติได้นาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2564 (เดิม) และได้จัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
(ที่ขอแก้ไข) เสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ชี้แจง งบประมาณรายจ่ายที่ขอปรับลด,ปรับเพิ่มและตั้งจ่ายในรายการใหม่
ในรายละเอียดแผนงานต่างๆ แต่ยอดรายจ่ายก็คงไว้เท่าเดิม จานวน 68,000,000 บาท
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 4 4.1) เรื่อง การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ข้อ 4.1.1 เรื่อง การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามที่นายบุญล้อม หมื่นจิตร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอต่อสภาฯ
จานวน
10
เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.1.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบ
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
ประธาน - ให้ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) ชี้แจงในวาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบ
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ
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ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
ต่อสภาฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น หลังจากที่มีการพิจารณาตามระบียบวาระ
ซึ่งสภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หลังจากนั้นในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เสนอการแปรญัตติต่อสภาฯ และสภาฯก็ให้
ความเห็นชอบในวาระที่ 2 ส่วนในวาระที่ 3 นี้เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 ซึ่งหลังจากมีการลงมติให้ตราเป็น
เทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วจะได้นาส่งให้จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติและนายกเทศมนตรีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 4 4.1) เรื่อง การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.2) เรื่อง การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
จานวน
10
เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีไม่มติเห็นชอบ จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชีที่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2564
- เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้รับหมอบหมายให้เข้าประชุมกรมการจังหวัดแทน
ท่านนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีเนื้อหา
สาระสาคัญ
1.) ขอเชิญชวนและประชาสมัพันธ์ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้กาหนดแผนออก
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในเขตพื้นที่อาเภอบ้านเขว้า วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอาเภอบ้านเขว้า เพื่อนาโลหิตไปช่วยเหลือ
ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันโลหิตยังไม่พอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วย
เป็นจานวนมาก
2.) สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 1–25 กรกฎาคม
2563
โรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยจานวน 2,115 ราย
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คิดเป็นอัตราป่วย 185.82 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด
คือกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ
เนินสง่า,เมืองชัยภูม,ิ เกษตรสมบูรณ์,จัตุรัสและคอนสาร และมาตรการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ระยะระบาด คือ สื่อสารความเสี่ยง,การเฝ้าระวังโรค,การป้องกันโรคและ
การควบคุมโรค
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เนื่องจากท่อเหล็กที่ใช้สูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม ม.5 เกิดพังชารุด ซึ่งไม่สามารถ
นาส่งน้าไปเต็มที่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรี ช่วยสนับสนุน ท่อสูบน้า
ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 9 เมตร,ท่อตัววาย ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 3 เมตรและประเกนหน้า
ขนาดกว้าง 12 นิ้ว จานวน 5 ตัว เพื่อใช้เปลี่ยนจากของเดิมที่ชารุด ซึ่งวันนี้ช่างก็รอคาตอบ
จากนายกเทศมนตรี ว่าจะให้ดาเนินการเลยหรือไม่ เพราะว่าท่อก็ใช้งานมานานกว่า 30 ปี
- ด้วยชาวบ้านฝากสอบถามมาเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยากทราบ
รายละเอียด
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการขยายคลองส่งน้าท่ากกโพธิ์ด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันนี้
ผู้รับจ้างก็ได้ดาเนินการเสร็จเสณ็จแล้ว และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ก็มีประธาน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการดังกล่าวแล้วและก็ได้ทาการ
ทดสอบสูบน้าผ่านรางน้าไปยังหมู่บ้านต่างๆได้อย่างสะดวก
นางหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ก่อนอื่นผู้นาชุมชนและชาวบ้านไร่ ม.6 ก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ดาเนินการ
จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ในการฝังท่อ จานวน 7 ท่อน และปรับเกรดดินที่ใช้เป็นทางใน
การสัญจรไป-มาได้สะดวก
- โครงการบ้านหางเรียง ม.8 โครงการประปา เพราะสาเหตุอะไรถึงได้ตัดงบประมาณ
ตรงนี้ออกไป เพราะเป็นโครงการที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวันของชาวบ้าน
ซึ่งทางผู้นาอยากได้ประปาตัวใหม่ที่จะเอาไปตั้งที่ห้วยกุดอีตูบ
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ขอชี้แจง เกี่ยวกับท่อสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่มที่รั่วหรือชารุด เดี่ยวผมจะ
ประสานก่อช่างให้ดาเนินการเอาท่อไปเปลี่ยนให้
- ขอชี้แจง เรื่องภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกรมธนารักษ์เป็นผู้ประเมิน อัตราการเก็บภาษี
ที่ดินใหม่ จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม,
ที่อยู่อาศัย,อื่น ๆ (พาณิชยกรรม,อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษี
เป็นรูปแบบขั้นบรรไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าราคาประเมิน ดังนี้
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1.) เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15%
2.) ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3%
3.) กลุ่มอื่น ๆ (พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม) เพดานภาษีสูงสุด 1.2%
4.) ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทาประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพิ่มเพดานเป็น 3%
เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน 3 ปี
- ชี้แจง งบประมาณโครงการประหมู่บ้าน ม.8 นั้นทางผู้บริหารไม่ได้ตัดออก เพราะเป็นงบ
เฉพาะกิจของหน่วยงานอื่นที่จัดสรรหรืออุดหนุนมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอสอบถามผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมบันไดพนังกั้นแม่น้าชีบ้านโนนน้อย ซึ่งก็
ได้เสนอในที่ประชุมทุกสมัย ก็หมดสัญญาว่าจ้าง นายกก็รับปากว่าจะประสานกับชลประทาน
ให้ติดต่อกับผู้รับเหมามาดาเนินการให้ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาดาเนินการสักที น้าก็มากขึ้นทุกวัน
ขอให้เข้ามาดาเนินการในช่วงหน้าแล้งได้ไหม ถ้าไม่มาดาเนินการจริงๆก็จะทาผ้าป่าเพื่อ
การกุศลสมทบสร้างบันได
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ว่าที่ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก
ผู้จดรายงานการประชุม
(ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
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จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
บุญล้อม หมื่นจิตร
(นายบุญล้อม หมื่นจิตร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตุ่น ทุมพันธ์
(นายตุ่น ทุมพันธ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมัย ป้อจัตุรัส
(นายสมัย ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สายฝน โสวิชัย
(นางสายฝน โสวิชัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประยูร พันธุ์กุ่ม
(นายประยูร พันธุ์กุ่ม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้ให้รับรองแล้ว
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2563
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ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

