บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
ชื่อ ลาดับที่
1
นายยุทธศักดิ์
2
นายหงษ์
3
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย
4
นายวิฑูรย์
5
นายบุญล้อม
6
นางอนัญญา
7
นายตุน่
8
นางสายโยน
9
นายสาเรียง
10
นางสายฝน
11
นายประยูร
12
นายสมัย

สกุล
ศรีษะเทียน
ถนอมสัตย์
ใครกระโทก
เมวงษา
หมีน่ จิตร
คาทวี
ทุมพันธ์
พร้อมสันเทียะ
ดุงสูงเนิน
โสวิชัย
พันธุ์กุ่ม
ป้อจัตรุ ัส

รายชื่อผูไ้ ม่เข้าประชุม
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภา
ชื่อ ลาดับที่
1
นายอุดร
2
นายโซเวียต
3
นายละมูล
4
นางดา
5
นายคาดี
6
นายวีรพล
7
นายสมชาย
นางสาวทับทิมทอง
8

สกุล
มาสิงห์
หวะสุวรรณ
จีนทอง
ภูมสิ ถาน
แสงบัลลังค์
กุดชัยภูมิ
ศิริ
ชีวะตานนท์

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

ลายมือชื่อ
ยุทธศักดิ์
หงษ์
ชาติชาย
วิฑูรย์
บุญล้อม
อนัญญา
ตุน่
สายโยน
สาเรียง
สายฝน
ประยูร
สมัย

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลายมือชื่อ
อุดร
โซเวียต
ละมูล
ดา
คาดี
วีรพล
สมชาย
ทับทิมทอง

หมายเหตุ
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ก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล
กล่าวเปิดการประชุม
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่ าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

ประธาน - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมคม 2562 ให้ทปี่ ระชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ให้ทปี่ ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่ จกให้สมาชิก
ตามระเบียบวาระที่ 1 - 5 จานวน 18 หน้า
ประธาน - แจ้งทีป่ ระชุม ตามทีบ่ ันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
กรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ ระชุม ได้มีมติให้
การรับรองการประชุมทีผ่ ่านมาแล้ว
ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
/อนุมัติ
(ค้างการพิจารณา)
ประธาน - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจงในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ทีผ่ ่านมา 2 วัน ได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติให้กับสภาฯ
ได้พิจารณาของคณะผู้บริหาร และได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 1
หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการแปรญัตติ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน
5 ท่าน ชึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ให้เสนอทีป่ ระชุมเกี่ยวกับการแปรญัตติต่อไป
ประธาน - ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งผลการพิจารณาคาแปรญัตติต่อสภาฯ
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)
- กระผม นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่ลาชี เขต 1 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอนาเรียนชี้แจงให้สภาฯทราบ มีรายละเอียดดังนี้
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ตามทีส่ ภาฯมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รวมทัง้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 ท่าน เพื่อรับ
คาแปรญัตติ โดยสภาฯกาหนดให้รับคาแปรญัตติ ในวันที่ 20,21 และ 22 สิงหาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งปรากฎว่าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได้มีนายอุดร มาสิงห์
นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ขอยื่นคาแปรญัตติปรับลดรายจ่ายโดยมีสมาชิกรับรองถูกต้องและ
ขอปรับเพิ่มตั้งประเภทรายจ่ายขึ้นมาใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรีให้การรับรองถูกต้อง
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
ขอปรับลด จานวน 1 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป หน้าที่ 5/37 งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทการ
จัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด ตั้งไว้ 530,509 บาท
ขอปรับลด 31,000 บาท คงเหลือตั้งไว้ 499,509 บาท
งบประมาณที่ขอปรับลด
รวมทั้งสิ้น
31,000 บาท
ขอปรับเพิ่ม จานวน 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป หน้าที่ 7/37 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน จัดชื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 20,000 บาท ขอปรับเพิ่ม 1,000 บาท รวมตั้งไว้ 21,000 บาท
ข้อ 2. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป หน้าที่ 7/37 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสานักงาน จานวน 8 ตัว ตั้งไว้ 30,000 บาท
งบประมาณที่ขอปรับเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น
31,000 บาท
คณะกรรมการแปรญัตติ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายอุดร มาสิงห์
นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี ทีเ่ สนอขอปรับลดรายจ่ายและขอปรับเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2563 ซึ่งผู้บริหารรับรองเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการแปรญัตติได้นาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
(เดิม) และได้จัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. พ.ศ.2563 (ทีข่ อแก้ไข)
เสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ชี้แจง งบประมาณรายจ่ายที่ ขอปรับลดและปรับเพิ่ม ในรายละเอียดในแผนงานต่างๆ
แต่ยอดรายจ่ายก็คงไว้เท่าเดิม จานวน 67,700,000 บาท
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 4 4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ข้อ 4.1.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามทีน่ ายบุญล้อม หมื่นจิตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
เสนอต่อสภาฯ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
10
เสียง
- มีไม่มติเห็นชอบ จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.1.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
ประธาน - ให้ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) ชี้แจงในวาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบ
ตามเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ตามทีค่ ณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2563 ต่อสภาฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น หลังจากทีม่ ีการพิจารณาตามระบียบวาระ ซึ่งสภาฯได้มี
มติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หลังจากนั้นในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได้เสนอการแปรญัตติต่อสภาฯ และสภาฯก็ให้ความเห็นชอบใน
วาระที่ 2 ส่วนในวาระที่ 3 นี้เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ซึ่งหลังจากมีการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว
จะได้นาส่งให้จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติและนายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ต่อไป
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 4 4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.2) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3
การลงมติให้ความเห็นชอบตามเป็น ในระเบียบวาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
10
เสียง
- มีไม่มติเห็นชอบ จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
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4.2) เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 17/2562 จานวน 2 โครงการ
4.2.1) โครงการปรับปรุงห้องน้าสานักงานและภายนอกอาคารสานักงาน
จานวน 300,000 บาท
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณชี้แจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ
ลงทุน
หมวดรายจ่าย
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการ/รายการ ปรับปรุงห้องน้าสานักงานและภายนอกอาคารสานักงาน
งบประมาณ
300,000 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการโครงการนี้แล้ว
โอนงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 2 รายการ
แผนงาน เคหะและชุมชน
รายการโอนที่ 1
งาน
บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบ
ดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย
วัสดุก่อสร้าง
โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ
390,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน
241,974.00 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
200,000.00 บาท(+)
งบประมาณหลังโอน
441,974.00 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง

- เนื่องจากตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม / เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
งบ
ดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค

รายการโอนที่ 2
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ประเภทรายจ่าย
ค่าไฟฟ้า
โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ
100,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน
163,769.82 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
100,000.00 บาท(+)
งบประมาณหลังโอน
263,769.82 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม / เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานี้สูบน้าในเขตตาบล
ลุ่มลาชี
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- การโอนงบนประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ก็เห็นด้วยเพราะเล็งเห็นความจาเป็นต่อการดารงชีวิต
ของพี่น้องประชาชนในเขตตาบลลุ่มลาชีของเรา
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 4.2) เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17/2562 ข้อ 4.2) โครงการปรับปรุงห้องน้า
สานักงานและภายนอกอาคารสานักงาน จานวน 300,000 บาท
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
10
เสียง
- มีไม่มติเห็นชอบ จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.2.2) โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลลุ่มลาชี จานวน 15,000 บาท
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณชี้แจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โอนมาจาก
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
ดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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โครงการ/รายการ บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
งบประมาณอนุมัติ
100,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน
125,030.00 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
15,000.00 บาท(-)
งบประมาณหลังโอน
110,030.00 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ
โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน
บริหารทัว่ ไป
งบ
ลงทุน
หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ/รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2(38แผ่น/นาที)
งบประมาณอนุมัติ
- บาท
งบประมาณก่อนโอน
- บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
15,000.00 บาท(+)
งบประมาณหลังโอน
15,000.00 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2562 จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม / เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2(38แผ่น/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
ที่ประชุม - รับทราบ
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ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 4.2) เรื่อง การพิขจารณากาณโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 17/2562 ข้อ 4.2.2) โครงการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล จานวน 15,000 บาท
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
10
เสียง
- มีไม่มติเห็นชอบ จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.3) เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน 1 โครงการ
4.3.1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์และบ้านโนนโพธิ์ทอง
ประธาน - เชิญกองช่างชี้แจง
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ
ลงทุน
หมวดรายจ่าย
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการ/รายการ ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์และบ้านโนนโพธิ์ทอง
ฉบับที่ ฉบับแรก
งบประมาณ
600,000.00 บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่โอนและเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 และบ้าน
โนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 จานวน 239 ท่อน บ่อพักรับน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. เข้า-ออก จานวน 24 แห่ง และคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะ
ทีป่ ลายท่อระบายน้าสาหรับท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. 1 แถว จานวน 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท. ทถ.-5-103
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 88
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์
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ข้อความใหม่

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ

สาระ/ มติที่สาคัญ
กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 6.1 กรมส่งเสริมและพัฒาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยง
ระบบการขนส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลาง ลาดับ 5
ก่อสร้างระบบรางระบายน้าภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 และบ้าน
โนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ถนนสายโนนโพธิ์ทอง-กุดอ้อ วางท่อกลมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 จานวน 203 ท่อน
บ่อพักรับน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.80 ม.เข้า-ออก จานวน 12 แห่ง ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.
ทถ.-5-103 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 88
ยุทธสาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน กลุยทธ์ที่ 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เชื่อมโยงระบบการขนส่งส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลาง ลาดับที่ 5

- รับทราบ
- สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติทปี่ ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวารที่ 4 4.3) เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อ 4.3.1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์และบ้านโนนโพธิ์ทอง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
10
เสียง
- มีไม่มติเห็นชอบ จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชีทใี่ ห้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอสอบถาม เรื่อง กล้องวงจรปิด เพราะเกิดเหตุโจรปล้นบ้าน,เหตุการณ์ลักขโมยภายในเขต
ตาบลลุ่มลาชี แต่กล้องวงจรปิดทีต่ ิดไว้ตามถนนสายต่างๆไม่สามารถเปิดดูได้ อยากให้ผู้บริหาร
เล็งเห็นความสาคัญของพี่น้องประชาชนด้วย และเร่งรัดให้รีบมีการดาเนินการซ่อมแซมด่วนเลย
- ผู้ใหญ่บ้านคลองโลโพ ฝากสอบถามเรื่องทีซ่ ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ มีทางร้านวัสดุก่อสร้างได้นา
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สาระ/ มติที่สาคัญ
อุปกรณ์ก่อสร้างมาไว้ทบี่ ้านผู้ยากไร้ ม.16 อยากให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องช่วยประสานงาน
กับผู้ใหญ่บ้านด้วย
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถาม เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุทไี่ ร้ทอี่ ยู่อาศัย บ้านวังกุ่ม ม.5 ทางเทศบาลมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุทไี่ ร้ทอี่ ยู่อาศัย เช่น การสร้างบ้านหลังใหม่ ฯลฯ จะสามารถดาเนินการได้หรือไม่
อย่างไร
- เรื่อง สูบน้าช่วยภัยแล้ง จะสูบน้าได้อีกกี่วัน ส่วนชาวบ้านวังกุ่ม ม.5 ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกัน
น้าในคลองตูมกาก็แห้งขอดจะไม่มีน้าแล้ว
- เรื่อง งบประมาณลงหินลูกรัง ฝากฝ่ายบริหารให้รีบเร่งดาเนินการ เพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 แล้ว
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ในตาบลลุ่มลาชี เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยมาก อยากให้เร่งรีบดาเนินการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
เป็นการเร่งด่วน และจะเป็นหลักฐานสาคัญทีส่ ามารถจับคนร้ายได้
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ก็เห็นด้วยกับท่านสท.บุญล้อม เกี่ยวกับการกล้องวงจรปิด เพราะในช่วงนี้หลายๆหมู่บ้าน
มีเหตุการณ์โจรกรรม,อาชญากรรม ฯลฯ อยากให้เร่งดาเนินซ่อมแซมโดยเร็ว
- ส่วนโครงการลงหินลูกรัง ก็เป็นโครงการทีส่ าคัญต่อการสัญจรไป-มาของพี่น้องประชาชนเป็น
อย่างมาก อยากจะให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดดาเนินการโดยเร็ว เพราะใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- ขอชี้แจ้ง การดาเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 นั้น
โครงการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้ดาเนินการเป็นไปตามแผนไตรมาสของการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการต่างๆทีบ่ รรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 จะต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนทุกโครงการ
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ขอชี้แจ้งในรายละเอียดดังนี้
1.) กล้องวงจรปิด จานวน 8 ตัว ทีต่ ิดภายในตาบล ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีป่ ้องกันฯประสานช่างมา
ซ่อมแซมจุดทีม่ ันชารุด ประมาณ 2-3 วันก่อนหน้านี้
2.) การซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุทไี่ ร้ทอี่ ยู่อาศัย บ้านวังกุ่ม ม.5 เพราะบ้านทีอ่ าศัยอยู่นั่นเป็นบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งไม่ใช่ทอี่ าศัยของตนเอง จึงไม่สามารถดาเนินการสร้างหรือซ่อมแซมได้ ถ้าจะทาก็
ต้องให้เจ้าของทีด่ ินยินยอมและทาหนังสือยินยอมมาด้วย
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3.) การสูบน้าช่วยภัยแล้ง เราสามารถสูบน้าช่วยได้เฉพาะกรณีผลิตน้าประปา เพื่ออุปโภค-บริโภค
เท่านั่น ไม่สามารถสูบน้าช่วยในการทาการเกษตรได้
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่ าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.20 น.

ว่าทีร่ .ต. ชาติชาย ใครกระโทก
(ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผู้จดรายงานการประชุม

-12ตรวจถูกต้อง
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

ยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

