
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ
2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์
3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย
4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์
5 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา
6 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น
7 นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สิริจรรยา
8 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
9 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน
10 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร
11 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายบุญล้อม หม่ีนจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 - ลากิจส่วนตัว

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร
2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต
3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล
4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี
6 นายอุลิต กิจนุสนธ์ิ ผอ.โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง อุลิต
7 นายสมชาย ศิริ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย
8 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษา ขวัญพนม
9 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์
10 นางไพลิน มะลิดา หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ไพลิน
11 นางสาวนิอร ชาติชนะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นิอร
12 นางสาวสังวาล ข้ันชัยภูมิ หังหน้าฝ้ายบริหารงานคลัง สังวาล
13 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล วีรพล
14 ผอ.กองคลัง บุณณดา
15 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สกุลชภัสร์

นางบุณณดา  จรภักดี สุทธิวงษ์

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563

วันท่ี 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม



วาระท่ีส าคัญ

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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้ 1.1) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 ลากิจส่วนตัว

ท่ีประชุมทราบ จ านวน 1 ท่าน คือ นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบบลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

1.2) ทางเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้เชิญผู้อ านวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง มาช้ีแจง

รายละเอยีดโครงการการแข่งขันกีฬายุวชนลุ่มล าชีเกมส์ ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท 

นายอุลิต กิจนุสนธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนน้อยแผนดินทอง

 - จากโครงการท่ีเขียนเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ จ านวน 100,000 บาท

ทางโรงเรียนในกลุ่มต าบลลุ่มล าชีได้เสนอหรือเขียนโครงการเข้ามาเพ่ือขอต้ังรับ

งบประมาณสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬายุวชนเกมส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น้ี 

เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท และทางโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สนับสนุนอกี

จ านวน 30,000 บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณในการด าเนินการ,จัดสถานท่ี,เงินรางวัล 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

เร่ือง รับรองรายงาน คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1  

เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้

สมาชิก ตามระเบียบวาระท่ี 1 - 5 จ านวน 50 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้วกรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าท่ีประชุม

 ได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เร่ือง เสนอเพ่ือ 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่าง

พิจารณา/อนุมัติ เทศบัญญัติ (ค้างการพิจารณา)
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วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - หารือท่ีประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ

พ.ศ.2564 จะพิจารณาตามแผนงานฯหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้พิจารณาทีละแผนงานฯ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา และให้เร่ิม

การพิจารณา หน้าท่ี 77/130 เป็นต้นไป

ผู้รับรอง 1.) นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564

ท่ีค้างการพิจารณา โดยให้คณะผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติทีละแผนงาน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี พ.ศ. 2564

ตามเอกสารหน้าท่ี 77/130-130/130  

ประมาณการรายจ่าย รวมท้ังส้ิน 68,000,000        บาท

แผนงานการบริหารท่ัวไป  หน้าท่ี 77/130-87/130

งานบริหารท่ัวไป รวมท้ังส้ิน 10,083,832.00    บาท

งบบุคลากร รวม 8,459,832.00     บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,623,920.00      บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,835,912.00      บาท

งบด าเนินงาน รวม 1,589,000.00     บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 175,000.00         บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 807,000.00         บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 277,000.00         บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000.00         บาท

งบเงนิอุดหนุน รวม 35,000.00         บาท

 - เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 35,000.00          บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานบริหารงานท่ัวไป

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานท่ัวไปหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานบริหารงานคลัง

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

งานบริหารงานคลัง หน้าท่ี 87/130-91/130    รวมท้ังส้ิน 2,722,580.00     บาท

งบบุคลากร รวม 2,341,380.00     บาท

 - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 2,341,380.00      บาท

งบด าเนินงาน รวม 381,200.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 161,200.00          บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 185,000.00         บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 35,000.00          บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณางานบริหารงานคลัง

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานคลังหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการรักษาความสงบภายใน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าท่ี 92/130-94/130

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวมท้ังส้ิน 60,000              บาท

งบด าเนินงาน รวม 60,000              บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 30,000               บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 10,000               บาท

 - ค่สวัสดุ รวม 20,000               บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภัีย         รวมท้ังส้ิน 460,000            บาท

งบด าเนินงาน รวม 460,000            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 460,000             บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการศึกษา

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง
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วาระท่ีส าคัญ

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการศึกษา หน้าท่ี 94/130-102/130

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวมท้ังส้ิน 1,471,348.00      บาท

งบบุคลากร รวม 1,290,348.00      บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,290,348.00      บาท

งบด าเนินงาน รวม 181,000.00         บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 65,000.00          บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 70,000.00           บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 46,000.00          บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวมท้ังส้ิน 12,549,540.00    บาท

งบบุคลากร รวม 6,073,740.00     บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,073,740.00      บาท

งบด าเนินงาน รวม 3,855,800.00     บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 50,000.00          บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 1,967,000.00      บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 1,838,800.00      บาท

งบเงนิอุดหนุน รวม 2,620,000.00     บาท

 - เงินอุดหนุน รวม 2,620,000.00      บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศึกษา 

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศึกษาหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสาธารณสุข

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานสาธารณสุข   หน้าท่ี 102/130-107/130

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวมท้ังส้ิน 1,078,240.00     บาท

งบบุคลากร รวม 936,240.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 936,240.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 142,000.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 50,000.00          บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 60,000.00          บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 32,000.00          บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       รวมท้ังส้ิน1,075,000.00     บาท

งบด าเนินงาน รวม 635,000.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 120,000.00         บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 415,000.00         บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 100,000.00         บาท

งบเงนิอุดหนุน รวม 440,000.00        บาท

 - เงินอุดหนุนเอกชน รวม 440,000.00         บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสาธารณสุข

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสาธารณสุขหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสังคมสงเคราะห์

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานสังคมสงเคราะห์  หน้าท่ี 108/130-112/130

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์     รวมท้ังส้ิน 1,788,424.00      บาท

งบบุคลากร รวม 1,599,024.00      บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,599,024.00      บาท

งบด าเนินงาน รวม 189,400.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 68,400.00          บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 90,000.00          บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 31,000.00           บาท

งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ รวมท้ังส้ิน 90,000.00          บาท

งบด าเนินงาน รวม 90,000.00          บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 90,000.00          บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสังคมสงเคราะห์

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานเคหะและชุมชน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานเคหะและชุมชน   หน้าท่ี 112/130-118/130

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     รวมท้ังส้ิน 3,821,000.00     บาท

งบบุคลากร รวม 2,934,000.00     บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,934,000.00      บาท

งบด าเนินงาน รวม 887,000.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 160,000.00         บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 225,000.00         บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 500,000.00         บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000.00            บาท

งานไฟฟ้าถนน รวมท้ังส้ิน 1,649,604.00      บาท

งบด าเนินงาน รวม 532,604.00        บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 532,604.00         บาท

งบเงนิอุดหนุน รวม 1,117,000.00      บาท

 - เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 1,117,000.00       บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานเคหะและชุมชน

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานเคหะและชุมชนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าท่ี 119/130

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวมท้ังส้ิน    60,000.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 60,000.00         บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 60,000.00          บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้าท่ี 120/130-121/130

งานกีฬาและนันทนาการ รวมท้ังส้ิน 160,000.00        บาท

งบด าเนินงาน รวม 160,000.00        บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 160,000.00         บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมท้ังส้ิน 185,000.00        บาท

งบด าเนินงาน รวม 185,000.00        บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 185,000.00         บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้าท่ี 121/130-128/130

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังส้ิน 5,483,000.00     บาท

งบลงทุน รวม 5,483,000.00     บาท

 - ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 5,483,000.00      บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการเกษตร

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการเกษตร หน้าท่ี 129/130

งานส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังส้ิน 10,000.00          บาท

งบด าเนินงาน รวม 10,000.00          บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 10,000.00           บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการเกษตร

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการเกษตรหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานงบกลาง

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานงบกลาง  หน้าท่ี 129/130-130/130

งบกลาง รวมท้ังส้ิน 25,252,432.00   บาท

 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวม 263,734.00         บาท

 - เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รวม 16,620,000.00    บาท

 - เบ้ียยังชีพคนพิการ รวม 7,428,000.00      บาท

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวม 150,000.00         บาท

 - เงินส ารองจ่าย รวม 200,000.00         บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวมท้ังส้ิน 590,698.00        บาท

 - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถ่ินหรือท้องท่ี

 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของส านักงานประกันสังคม  รวม 418,698.00         บาท

ร่างเทศบัญญัติคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามเอกสาร

ท่ีแจกให้สมาชิกน้ัน ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพ่ือท่ีจะรับหลักการแห่งร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานงบกลางหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ส่ังพัก 15 นาที

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 

ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ. 2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - หารือท่ีประชุม หลังจากมีการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการเข้าสู่ข้ันการแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการ

แปรญัตติ จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ให้ท่ีประชุมเสนอจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติจะแต่งต้ังก่ีคน

รวม 160,000.00         บาท

รวม 12,000.00           บาท
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นางอนัญญา ค าทวี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน

ผู้รับรอง 1. นางสายฝน  โสวิชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

2. นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ

จ านวน 5 คน ตามท่ีนางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีสมาชิกให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน

จึงขอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติและให้ความเห็นชอบทีละคน

นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอ นายบุญล้อม หม่ืนจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหน่ึง

ผู้รับรอง 1. นายสมัย  ป้อจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

2. นายประยูร  พันธ์ุกุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหน่ึง  ตามท่ี

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอนายบุญล้อม หม่ืนจิตร

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง

นายหงษ์  ถนอมสัตย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

 - เสนอ นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสอง

ผู้รับรอง  1. นายสมัย  ป้อจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 2. นางอนัญญา  ค าทวี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 

ตามท่ีนายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอ นางสิริจรรยา 

พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม

นางสิริจรรยา  พร้อมสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต  2

 - เสนอ นายวิฑูรย์ เมวงษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสาม

ผู้รับรอง  1. นายตุ่น  ทุ่มพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นางสายฝน  โสวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 

ตามท่ีนางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอ

นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีส่ี

นางอนัญญา ค าทวี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต  1

 - เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีส่ี

ผู้รับรอง  1. นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 2. นายประยูร พันธ์ุกุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีส่ี  ตามท่ี

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1 เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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ประธาน  - ให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีห้า

นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอ นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีห้า

ผู้รับรอง  1. นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

 2. นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีห้า ตามท่ี

นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1 เสนอ นายประยูร พันธ์ุกุ่ม

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุมทราบ รายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวน 5 ท่าน ดังน้ี

1. นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1

2. นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

3. นายวิฑูรย์  เมวงษา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1

4. นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

5. นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลช้ีแจง ถึงการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติ

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ช้ีแจง ในการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติน้ัน ท้ัง 5 ท่านจะต้องปรึกษาหารือกัน

ว่าจะเลือกใครท าหน้าท่ีเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มีหน้าท่ี

รับค าแปรญัตติจากสมาชิกท่ีเสนอค าแปรญัตติ ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการรับ

ค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  ซ่ึงขอให้สภาฯ เสนอ

ประธาน  - ให้ท่ีประชุม เสนอระยะเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติ จะก าหนดวันไหน ระยะเวลาเท่าใด

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้มีการรับค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ระหว่างวันท่ี 20,21 และ 22   

สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

ผู้รับรอง 1. นางอนัญญา ค าทวี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  1

2. นายตุ่น ทุมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  1

ประธาน  - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
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ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติ  ระหว่างวันท่ี 20,21 

และ 22 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตามท่ี นายส าเรียง ดุงสูงเนิน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอ 

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งวันเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือวันท่ี 20,21 และ 22

สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการแปรญัตติ 

ได้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ และเสนอมติท่ีประชุมน าเข้าประชุมในวาระท่ี 2  

ข้ันแปรญัตติ ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ต่อไป

นายหงษ์  ถนอมสัตย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

 - ขอเล่ือนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 2 

การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันท่ี 26 สิงหาคม 2563

ผู้รับรอง 1. นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2

2. นางสายฝน โสวิชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีนายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี เขต 2 เสนอให้เล่ือนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันท่ี 26 สิงหาคม 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

เร่ือง อ่ืนๆ นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี

 - ซ่ึงในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ท่านนายกมอบหมายให้ผมไปประชุมแทนท่ีศาลากลาง

จังหวัดชัยภูมิ ก็จะสรุปสาระส าคัญพอสังเขป คือ สถาบันการบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน

มาจัดประชุมให้ความรู้เก่ียวกับในกรณีพ่ีน้องประชาชนท่ีเอาท่ีดินเอาไปจ านองหรือ

ติดจ านองหรือขายฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นต้น ซ่ึงทางสถาบันน้ี

เขาจะรับซ้ือคืนให้แล้วให้เราผ่อนช าระเป็นระยะเวลา 30 ปี พร้อมดอกเบ้ียในราคาท่ีต่ ากว่า

ฝากท่านประสานหรือประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนรับทราบ เผ่ือมีชาวบ้านบางคน

ท่ีก าลังมองหาหนทางในการช่วยเหลือต่อไป ให้ไปท าเร่ืองท่ีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
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นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามท่ีประชุม กรณีท่ีโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 2563

อยากให้ช้ีแจงในรายละเอยีดของแต่ละกองเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ

ประธาน  - เชิญท่านปลัดอภิปรายช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ขอช้ีแจงให้ทราบว่า ในรายการท่ีโอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ ซ่ึงจะมีโอนทุกกองและ

จ านวนเงินค่อนข้างเยอะมาก ฝากให้เจ้าหน้าท่ีของแต่ละกองช่วยช้ีแจงให้กับสมาชิก

ทราบในรายละเอยีดและความจ าเป็นของการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ด้วย

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ท่ีผ่านมา ส่วนตัวผมก็ได้เข้าร่วมประชุมท่ีโรงแรมสยามรีเวอร์

รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้มาช้ีแจงแนวทางการเสนอแนะ

ขอสนับสนุนงบประมาณ 20 ปี ซ่ึงในงบประมาณปี 2565 ท่ีจะสามารถเสนอโครงการเข้าไป

เก่ียวกับส ารวจโครงการจัดท าแหล่งน้ าของจังหวัดชัยภูมิ แม่น้ าโขงชีมูล ท่ีเป็นแม่น้ าสายหลัก

ประธาน  - รายละเอยีดการโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ

2563 น้ัน เม่ือมีสมาชิกสภาสอบถาม ประธานจะให้ผอ.กองฯหรือหัวหน้าฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

แต่ละกองท่ีขอโอนงบประมาณให้ช้ีแจงรายละเอยีดของการโอนให้ท่ีประชุมทราบ

1.) กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  โอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ 

งบประมาณท้ังส้ิน 72,000 บาท

 - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน 2.) กองคลัง โอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ 

งบประมาณท้ังส้ิน 350,080 บาท

 - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน 3.) ส านักปลัดเทศบาล โอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 7 รายการ 

งบประมาณท้ังส้ิน 125,500 บาท

 - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน 4.) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โอนมาต้ังจ่ายในราบการใหม่ จ านวน 5 รายการ

งบประมาณท้ังส้ิน 52,300 บาท

 - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  5.) กองสวัสดิการสังคม โอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 10 รายการ

งบประมาณท้ังส้ิน 115,900 บาท
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

 - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน 6.) กองช่าง โอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 6 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 

172,700 บาท

 - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเพ่ิมเติม เก่ียวกับเร่ืองการขุดลอกบึงโลโพท่ีจะน าดินไปถมท่ีสาธารณะประโยชน์

ถ้าเกิดถนนช ารุดหรือพังเสียหาย แล้วผู้รับเหมาโครงการจะต้องรับผิดชอบด าเนินการซ่อม

ถนนให้ด้วยหรือไม่

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ขอช้ีแจง ถ้าเกิดถนนช ารุดเสียหาย ต้องรอหลังจากท่ีได้งบประมาณมาแล้วเขาจะมี

การท าข้อตกลงหรือข้อผูกพันระหว่างท้องถ่ินกับผู้รับเหมา

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.46 น.

ว่าท่ีร.ต.   ชาติชาย ใครกระโทก            ผู้จดรายงานการประชุม

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

(ชาติชาย    ใครกระโทก)

 -15-



คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแล้ว เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับน้ี สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ให้รับรองแล้ว 

ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563

เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  
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(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

สายฝน  โสวิชัย

สมัย  ป้อจัตุรัส

(นางสายฝน  โสวิชัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมประยูร  พันธ์ุกุ่ม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมบุญล้อม  หม่ืนจิตร

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตุ่น  ทุมพันธ์

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)





วันท่ี 24 สิงหาคม 2563

เวลา 13.00    1

14.00    2

15.00    3

16.00    4

17.00    5

18.00    6

19.00    7

20.00   8

21.00    9

22.00   10

23.00   11

24.00    12

วันท่ี 25 สิงหาคม 2563

เวลา 1.00      13

2.00     14

3.00     15

4.00     16

5.00     17

6.00     18

7.00     19

8.00     20

9.00     21

10.00    22

11.00    23

12.00    24

13.00    25

14.00    26

15.00    27
16.00    28
17.00    29

18.00    30

19.00    31

20.00   32



21.00    33

22.00   34

23.00   35

24.00    36

วันท่ี 26 สิงหาคม 2563

1.00      37

2.00     38

3.00     39

4.00     40

5.00     41

6.00     42

7.00     43

8.00     44

)

2,623,920.00        

5,835,912.00        

175,000.00           

807,000.00           

277,000.00           

330,000.00           





1,471,348.00         

12,618,740.00       



992,000.00           







500,000             

8,450,000          

3,850,000          

2,000,000          

4,300,000          

65,000              

3,000                

19,168,000         

20,602,500        

1,434,500           



นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอนายบุญล้อม หม่ืนจิตร









 - สอบถามท่ีประชุม กรณีท่ีโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 2563



118,500.00            

172,700.00            

4 72000

4 350080

7 125500

5 52300

10 115900

6 172700

36 888480

 - กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.46 น.


