
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 นายบุญล้อม หม่ืนจิตร 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 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -

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 นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประยงศักด์ิ

7 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562

วันท่ี 20 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม

ช่ือ   -  สกุล

-



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

 - เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ืองประธานแจ้งให้
ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1
เร่ืองรับรองรายงาน ประจ าปี พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) 

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก ตามระเบียบวาระท่ี 
1-5 จ านวน 11 หน้า 

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
กรณีท่ีพิมพ์ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าท่ีประชุมได้มีมติ
ให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี
เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 7) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา (ค้างการพิจารณา)
/อนุมัติ 4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ

(1) จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยุส่ือสาร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(2)  จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - มอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงให้สภาฯทราบ
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ส่วนรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(1) จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยุส่ือสาร จ านวน 22 เคร่ืองๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 88,000 บาท
โอนมาจาก
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ

 -  2  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอจนถึงส้ินปีงบประมาณ

ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการ จัดซ้ือวิทยุส่ือสารชนิดลูกข่ายแบบพกพา
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจัดซ้ือวิทยุส่ือสารชนิดลูกข่ายแบบพกพา ความถ่ี VHF 136-174
MHz (มือถือ 5w) จ านวน 22 เคร่ืองๆ ละ 4,000 บาท 

(2) จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร. จ านวน 152 ชุดๆละ 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 304,000  บาท
โอนมาจาก
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โอนรายการท่ี 1
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอจนถึงส้ินปีงบประมาณ

 -  3  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ

200,000.00             
200,000.00             

88,000.00               

112,000.00             

-                          
-                          

88,000.00               

88,000.00               

200,000.00             
112,000.00             
12,000.00              

100,000.00             



วาระท่ีส าคัญ
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนมาจาก
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนรายการท่ี 2
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบ บุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอจนถึงส้ินปีงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -

1,299,000.00          

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

569,850.00             
32,000.00              

-                          
-                          

12,000.00              

12,000.00               

537,850.00             

 - 4 -



วาระท่ีส าคัญ
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนมาจาก
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โอนรายการท่ี 3
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการกฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอจนถึงส้ินปีงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

-                          
44,000.00               
3,850.00                

47,850.00               

 - 5 -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ

20,000.00               
3,850.00                 
3,850.00                

-                          

-                          
12,000.00               
32,000.00              

44,000.00               



วาระท่ีส าคัญ
โอนมาจาก
แผนงาน เคหะและชุมชน โอนรายการท่ี 4
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบ บุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอจนถึงส้ินปีงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนรายการท่ี 5
งาน บริหารงานคลัง
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการ -

-                          

1,332,900.00          
769,980.00             
130,200.00            

639,780.00             

47,850.00               

 - 6 -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ

130,200.00            

178,050.00             



วาระท่ีส าคัญ
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้มีรายการจ่ายในหมวดน้ี
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนมาจาก
แผนงาน สาธารณสุข โอนรายการท่ี 6
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้มีรายการจ่ายในหมวดน้ี
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

10,000.00               
10,000.00              

-                          

178,050.00             
30,000.00              

208,050.00             

30,000.00               

 - 7 -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ

30,000.00               
30,000.00              

-                          

10,000.00               

-                          



วาระท่ีส าคัญ
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนมาจาก
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนรายการท่ี 7
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้มีรายการจ่ายในหมวดน้ี
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

30,000.00              

-                          

-                          
218,050.00             
30,000.00              

248,050.00             

30,000.00               

-                          
208,050.00             
10,000.00              

218,050.00             

30,000.00               

 - 8 -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนรายการท่ี 8
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้มีรายการจ่ายในหมวดน้ี
ต้ังจ่ายรายการใหม่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนมาจาก
แผนงาน เคหะและชุมชน โอนรายการท่ี 9
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

65,000.00               
15,000.00               
15,000.00              

-                          

-                          
248,050.00             
15,000.00              

263,050.00             

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
 - 9 -



วาระท่ีส าคัญ
งบ บุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอจนถึงส้ินปีงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่

/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร.

จ านวน 152 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

โอนงบประมาณเพ่ิมเติม  จ านวน 1 รายการ

โอนมาจาก

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ -

1,332,900.00          
590,300.00             
40,950.00              

549,350.00             

-                          

263,050.00             
40,950.00              

304,000.00             

 - 10 -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (-)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอจนถึงส้ินปีงบประมาณ
โอนงบประมาณเพ่ิมเติม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการ -
งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท (+)

งบประมาณหลังโอน บาท 

เหตุผล/ค าช้ีแจง เน่ืองจากต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2562 ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ก็เห็นด้วยกับการจัดซ้ือเคร่ืองวิทยุส่ือสารเวลาการติดต่อส่ือสารจะได้ง่ายข้ึน ส าหรับ
ชุดเคร่ืองแบบ อปพร. สอบถาม อปพร.บางคนก็เห็นด้วย บางคนก็ไม่เห็นด้วย แต่ อปพร. 
อยากให้มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ อปพร. ไว้ช่วยเหลือหรือดูแลในกรณีท่ี อปพร.เสียชีวิต

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - สอบถามเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะสามารถด าเนินการจัดการอบรมในช่วงไหน

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - หลังจากท่ีได้หารือกับคณะผู้บริหาร เก่ียวกับสมาชิก อปพร.เป็นบุคคลท่ีสังกัดเทศบาล 
เวลาท่ีมีงานร่ืนเริงในต าบลลุ่มล าชีก็จะเรียกใช้ อปพร.ควบคุมดูแลความสงบภายในงาน เทศบาล
ก็ได้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการสมาชิก อปพร.จ านวน 20,000 บาท จะต้องร่างระเบียบกองทุน
อปพร.ข้ึนมาและจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ อปพร.ต่อไป

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

40,950.00               
90,000.00              

130,950.00             
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459,350.00             

50,000.00               



วาระท่ีส าคัญ
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอน

งบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 7) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.1.1) การโอนงบประมาณ
มาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ คือ (1) จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยุส่ือสาร และ 
(2) จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ อปพร. (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

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

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่
เร่ือง อ่ืนๆ นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เร่ืองคลองตูมกาท่ีมีการขุดลอกท่ี อบจ. มาด าเนินการปรากฎว่า มีการเอาวัชพืชไปถมบริเวณ
ท่อน้ าท าให้น้ าไหลไม่ได้ ชาวบ้านต้องขยับไปสูบน้ าท่ีจะท านาปรัง อยากให้ผู้บริหารแก้ไขเร่งด่วน
 - เร่ืองฝายท่ีช ารุด เน่ืองจากท่อท่ีวางไว้ไม่สามารถขยับออกได้ ในช่วงรอยต่อท าให้ดินบริเวณน้ัน
ทรุดตัวลง เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ท าให้รถสัญจรไป-มาจะเกิดอันตรายได้ หากไม่รีบแก้ไขอาจเกิด
อุบัติเหตุตามมา ขอให้คณะผู้บริหารเร่งแก้ไขด่วนก่อนเหตุการณ์จะเกิดข้ึน
 - เร่ืองท่ีคณะผู้บริหารใช้รถแม็คโฮกลบขยะตรงบริเวณบ้านไร่ต้องขอบคุณ แต่อยากให้มี
การติดตาม อย่าให้มีการเอาขยะมาท้ิงอีก
 - เร่ืองการมาปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน ท่ีมาสายกลับบ่าย ถือว่าเป็นการทุจริต
เร่ืองเวลาตามท่ีนายอ าเภอมามอบนโยบาย รวมท้ังเวลามีชาวบ้านมาติดต่องานไม่มีเจ้าหน้าท่ี
คอยต้อนรับ ช่วยแนะน าในการไปติดต่อตรงไหน และการท่ีพนักงานไม่มีสัมคารวะต่อผู้ใหญ่
อยากให้คณะผู้บริหารก าชับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน มากกว่าน้ี
 - การจัดงานเจ้าพ่อพญาแลประจ าปีของอ าเภอบ้านเขว้า ปรากฎว่าเทศบาลเราไม่มีรถแห่ 
ทางสภาฯต้องเร่ียไรหาเงินสมทบจ้างรถแห่ให้ผ้าป่าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลลุ่มล าชี ก็มา
ร่วมขบวนแห่ด้วย ขอเสนอให้ปีหน้าควรจะหางบประมาณมาด าเนินการ
 - เร่ืองถนนลูกรัง สายวังกุ่ม-ป่าไม้แดง อยากฝากคณะผู้บริหารจัดหางบประมาณมาด าเนินการ
เป็นถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีและเป็นนโยบาย
เร่งด่วน ของรัฐบาล

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - เร่ืองการด าเนินงานของงานป้องกันซ่ึงเหตุเกิดช่วง 7 วันอันตราย ปรากฎว่า เกิดเหตุไฟไหม้ท่ี
บ้านแผ่นดินทอง แต่รถน้ าของเทศบาลต าบลลุ่มล าชีใช้การไม่ได้ต้องไปอาศัยเทศบาลต าบล
ทุ่งทอง ท าไมเทศบาลเราไม่เตรียมความพร้อมปล่อยให้รถใช้การไม่ได้เห็นควรท่ีจะรีบเร่งให้เอาไป
ซ่อมแซมเพ่ือเตรียมใช้การให้ได้ตลอด แต่ก็ปล่อยให้เป็นแบบน้ีหลายคร้ัง ท าให้เสียช่ือเทศบาล
มีเหตุเกิดเม่ือไหร่รถน้ าเทศบาลต าบลลุ่มล าชีใช้การไม่ได้ อยากฝากคณะผู้บริหารช่วยก าชับดูแล
อย่าให้เกิดปัญหาแบบน้ีอีก
 - เร่ืองการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลประจ าปีของอ าเภอบ้านเขว้า ขอเสริมท่านสท.ส าเรียง ดุงสูงเนิน
ควรท่ีจะด าเนินการหารถแห่ขบวนเราไม่มีรถแห่ขบวนเราก็เงียบ ควรจะต้ังงบประมาณไว้
จะได้ไม่ต้องให้สภาฯไรเร่ียกันสมทบค่าจ้างรถแห่อีก
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วาระท่ีส าคัญ
 - เร่ืองพนักงานท่ีส่งหนังสือ บางทีหนังสือท าเสร็จแล้วหาคนส่งไม่มี ท้ังๆท่ีพนักงานก็เยอะ
ปัจจุบันน้ีแม้จะมีการส่งลงไลน์ อยากให้ส่งเป็นหนังสือด้วย เพราะบางคนไม่มีไลน์ก็จะไม่รู้เร่ือง
 - เร่ืองพนังก้ันแม่น้ าชี ท่ีผู้รับจ้างมาด าเนินการก่อสร้างท่ีบ้านหางเรียง ปัจจุบันน้ีได้ทรุดตัว
ลงไปอีกท าให้ส้ินเปลืองงบประมาณท าไม่เสร็จสักที
 - เร่ืองการหางบประมาณมาพัฒนาต าบลเรา อยากให้ท าถนนด้วยไม่ใช้หางบประมาณมาท าแต่
พนังก้ันแม่น้ าชี ถนนท่ีมีสัญจรไป-มาก็ต้องพัฒนาอีกเยอะ

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - สอบถามเร่ือง โครงการถนนลูกรังของบ้านท่าแก งบประมาณ 300,000 บาท ยังไม่เห็น
ด าเนินการ มันติดขัดตรงไหน ท าไม่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ รวมท้ังถนนลูกรังในพ้ืนท่ีท่ีว่าจะ
ด าเนินการคือเงียบไปไหนว่าจะเร่งด าเนินการให้ด่วน และเชิญชวนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาลร่วมงานวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีทางโยธาธิการจังหวัดท่ัวประเทศ
จะมาตรวจดูงานหนองหล่ม บ้านท่าแก

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - เร่ืองการด าเนินงานรถ EMS ปรากฎว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 
ซ่ึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่สามารถติดต่อรถ EMS ได้ท้ังๆท่ีรถก็จอดยู่แต่คนรับผิดชอบไม่เห็น 
และไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบน้ีอีก
 - การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก อยากให้ผู้บริหารให้ความส าคัญเร่ืองน้ีด้วย

นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - เร่ือง การด าเนินงานในด้านต่างๆ อยากจะให้นายกแบ่งงานให้ คณะท างานท าด้วยไม่ใช่ว่า
รับปากท าคนเดียว มีทีมงานช่วยเหลือก็ควรมอบหมายงานให้เขาหน่อย นายกจะได้ไม่ต้องมา
รับผิดชอบคนเดียว เด๋ียวก็จะลืมท่ีรับปากว่าจะด าเนินการให้

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง
ท่ีสมาชิกสอบถาม

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
 - ช้ีแจง เร่ืองท่ี สท.ส าเรียง ดุงสูงเนิน สอบถาม ได้แก้ไขปัญหาตรงฝายท่ีช ารุดแล้วเด๋ียวจะให้
กองช่างออกไปดูแล้วจะได้เร่งด าเนินการแก้ไขให้
 - เร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน เด่ียวประชุมพนักงานจะก าชับเร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ี
 - เร่ืองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีปัญหาเร่ืองรถน้ า ซ่ึงก็ได้ก าชับตลอดให้เตรียม
ความพร้อมแต่บังเอิญเกิดมาเสียวันน้ันอีก ซ่ึงก็ได้ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไปด าเนินการซ่อมแซม
ให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา

 - เร่ืองรถ EMS ท่ีไม่สามารถติดต่อคนขับรถได้ คงจะต้องได้นัดประชุมพนักงานและก าชับให้

ผู้รับผิดชอบอยู่กับรถและปฏิบัตหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา

 - เร่ืองท่ีโยธาธิการจังหวัดท่ัวประเทศจะมาดูงานท่ีบ้านท่าแก เชิญท่านสมาชิกสภาฯมาร่วม

ให้การต้อนรับด้วย ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านท่าแก

 - ส่วนเร่ืองอ่ืนๆท่ีสมาชิกเป็นห่วงและอยากจะเร่งด าเนินการแก้ไขท่ีมีปัญหาด้านการท างาน

รวมท้ังเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องจะรีบด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ต่อไป
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ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

      (ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย    ใครกระโทก)

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ตุ่น  ทุมพันธ์

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย

(นางสายฝน  โสวิชัย)

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

(นายประยูร พันธ์กุ่ม)

                 ชาติชาย  ใครกระโทก            

    ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หม่ืนจิตร

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)
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