บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
วันที่ 19 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
นางอนัญญา
6
นายตุ่น
7
นางสิรจิ รรยา
8
นายสาเรียง
9
นางสายฝน
10 นายประยูร
11
นายสมัย

สกุล
ศรีษะเทียน
ถนอมสัตย์
ใครกระโทก
เมวงษา
คาทวี
ทุมพันธ์
พร้อมสันเทียะ
ดุงสูงเนิน
โสวิชัย
พันธุ์กุ่ม
ป้อจัตุรสั

รายชือ่ ผู้ไม่เข้าประชุม
ชือ่ - สกุล
ลาดับที่
1
นายบุญล้อม
หมีน่ จิตร
รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ชือ่ - สกุล
ลาดับที่
1
นายอุดร
มาสิงห์
2
นายโซเวียต
หวะสุวรรณ
3
นายละมูล
จีนทอง
4
นางดา
ภูมิสถาน
5
นายคาดี
แสงบัลลังค์
6
นายอุลิต
กิจนุสนธิ์
7
นายสมชาย
ศิริ
8
นางขวัญพนม
สถิตย์ชัย
9
นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา
10 นางไพลิน
มะลิดา
11
นางสาวนิอร
ชาติชนะ
12
นางสาวสังวาล ขั้นชัยภูมิ
13 นายวีรพล
กุดชัยภูมิ
นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์
14
15 นางสกุลชภัสร์
คงสกุล

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
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
อนัญญา
ตุ่น
สิรจิ รรยา
สาเรียง
สายฝน
ประยูร
สมัย

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ลายมือชือ่ หมายเหตุ
ลากิจส่วนตัว
-

ตาแหน่ง
ลายมือชือ่ หมายเหตุ
นายกเทศมนตรี
อุดร
รองนายกเทศมนตรี
โซเวียต
รองนายกเทศมนตรี
ละมูล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ดา
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
คาดี
ผอ.โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
อุลิต
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
สมชาย
ผอ.กองการศึกษา
ขวัญพนม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
สุภาภรณ์
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ไพลิน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นิอร
หังหน้าฝ้ายบริหารงานคลัง
สังวาล
รองปลัดเทศบาล
วีรพล
ผอ.กองคลัง
บุณณดา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
สกุลชภัสร์
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วาระที่สาคัญ
ก่อนการประชุม
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล
กล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
1.1) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 ลากิจส่วนตัว
เรื่อง ประธานแจ้งให้
จานวน 1 ท่าน คือ นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบบลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ที่ประชุมทราบ
1.2) ทางเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้เชิญผู้อานวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง มาชี้แจง

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงาน

รายละเอียดโครงการการแข่งขันกีฬายุวชนลุ่มลาชีเกมส์ ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท
นายอุลิต กิจนุสนธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนโนนน้อยแผนดินทอง
- จากโครงการที่เขียนเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ จานวน 100,000 บาท
ทางโรงเรียนในกลุ่มตาบลลุ่มลาชีได้เสนอหรือเขียนโครงการเข้ามาเพื่อขอตั้งรับ
งบประมาณสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬายุวชนเกมส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้
เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท และทางโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สนับสนุนอีก
จานวน 30,000 บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณในการดาเนินการ,จัดสถานที,่ เงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งที่แล้ว ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้
สมาชิก ตามระเบียบวาระที่ 1 - 5 จานวน 50 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วกรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าที่ประชุม
ได้มีมติให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3
ที่ประชุม - ไม่มี
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง เสนอเพื่อ

4.1.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง

พิจารณา/อนุมัติ

เทศบัญญัติ (ค้างการพิจารณา)

วาระที่สาคัญ
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ประธาน - หารือที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 จะพิจารณาตามแผนงานฯหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอให้พิจารณาทีละแผนงานฯ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา และให้เริ่ม
การพิจารณา หน้าที่ 77/130 เป็นต้นไป
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ผู้รับรอง 1.) นายตุ่น ทุมพันธ์
2.) นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
ที่ค้างการพิจารณา โดยให้คณะผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติทีละแผนงาน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี พ.ศ. 2564
ตามเอกสารหน้าที่ 77/130-130/130
ประมาณการรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
68,000,000 บาท
แผนงานการบริหารทั่วไป หน้าที่ 77/130-87/130
งานบริหารทั่วไป
รวมทั้งสิ้น 10,083,832.00 บาท
งบบุคลากร
รวม
8,459,832.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
2,623,920.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,835,912.00 บาท
งบดาเนินงาน
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
งบเงินอุดหนุน
รวม
35,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
35,000.00 บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานทั่วไปหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี

วาระที่สาคัญ
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ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานบริหารงานคลัง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
2,722,580.00 บาท
งานบริหารงานคลัง หน้าที่ 87/130-91/130 รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
รวม
2,341,380.00 บาท
- เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวม
2,341,380.00 บาท
งบดาเนินงาน
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 - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานคลังหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการรักษาความสงบภายใน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 92/130-94/130
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น
60,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
60,000 บาท
- ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
10,000 บาท
- ค่สวัสดุ
รวม
20,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมทั้งสิ้น
460,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
460,000 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
460,000 บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการศึกษา
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

วาระที่สาคัญ
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการศึกษา หน้าที่ 94/130-102/130
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
1,471,348.00
งบบุคลากร
รวม
1,290,348.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,290,348.00
งบดาเนินงาน
รวม
181,000.00
- ค่าตอบแทน
รวม
65,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
70,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
46,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 12,549,540.00
งบบุคลากร
รวม
6,073,740.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
6,073,740.00
งบดาเนินงาน
รวม
3,855,800.00
- ค่าตอบแทน
รวม
50,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
1,967,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
1,838,800.00
งบเงินอุดหนุน
รวม
2,620,000.00
- เงินอุดหนุน
รวม
2,620,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศึกษา
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศึกษาหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสาธารณสุข
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 102/130-107/130
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น
1,078,240.00
งบบุคลากร
รวม
936,240.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
936,240.00
งบดาเนินงาน
รวม
142,000.00
- ค่าตอบแทน
รวม
50,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
60,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
32,000.00
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมทั้งสิ้น1,075,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
635,000.00
- ค่าตอบแทน
รวม
120,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
415,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
100,000.00
งบเงินอุดหนุน
รวม
440,000.00
- เงินอุดหนุนเอกชน
รวม
440,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสาธารณสุข
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสาธารณสุขหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสังคมสงเคราะห์
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 108/130-112/130
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น
1,788,424.00
งบบุคลากร
รวม
1,599,024.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,599,024.00
งบดาเนินงาน
รวม
189,400.00
- ค่าตอบแทน
รวม
68,400.00
- ค่าใช้สอย
รวม
90,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
31,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์
รวมทั้งสิ้น
90,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
90,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
90,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสังคมสงเคราะห์
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานเคหะและชุมชน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 112/130-118/130
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น
3,821,000.00 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,934,000.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,934,000.00 บาท
งบดาเนินงาน
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
รวมทั้งสิ้น
1,649,604.00 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
532,604.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
532,604.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
1,117,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
1,117,000.00 บาท
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานเคหะและชุมชน
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานเคหะและชุมชนหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 119/130
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวมทั้งสิ้น
60,000.00 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
60,000.00 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
60,000.00 บาท
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 120/130-121/130
งานกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งสิ้น
160,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
160,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
160,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น
185,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
185,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
185,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 121/130-128/130
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น
5,483,000.00
งบลงทุน
รวม
5,483,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
5,483,000.00
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการเกษตร
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการเกษตร หน้าที่ 129/130
งานส่งเสริมการเกษตร
รวมทั้งสิ้น
10,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
10,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
10,000.00
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการเกษตร
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการเกษตรหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานงบกลาง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานงบกลาง หน้าที่ 129/130-130/130
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น 25,252,432.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวม
263,734.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รวม
16,620,000.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
รวม
7,428,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รวม
150,000.00
- เงินสารองจ่าย
รวม
200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รวมทั้งสิ้น
590,698.00
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รวม
160,000.00
ในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่
- เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ

รวม
12,000.00
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของสานักงานประกันสังคม รวม 418,698.00
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ร่างเทศบัญญัติคณะผู้บริหารได้นาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ตามเอกสาร

ที่แจกให้สมาชิกนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพื่อที่จะรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานงบกลางหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - สั่งพัก 15 นาที
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 1
ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ประจาปี พ.ศ. 2564
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - หารือที่ประชุม หลังจากมีการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการเข้าสู่ขั้นการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติ จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ให้ที่ประชุมเสนอจานวน
คณะกรรมการแปรญัตติจะแต่งตั้งกี่คน
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นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ผู้รับรอง 1. นางสายฝน โสวิชัย
2. นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 5 คน ตามที่นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอ
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่สมาชิกให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน
จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติและให้ความเห็นชอบทีละคน
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอ นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ผู้รับรอง 1. นายสมัย ป้อจัตุรัส
2. นายประยูร พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง ตามที่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอนายบุญล้อม หมื่นจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอ นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ผู้รับรอง 1. นายสมัย ป้อจัตุรัส
2. นางอนัญญา คาทวี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง
ตามที่นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอ นางสิริจรรยา
พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม
นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอ นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ผู้รับรอง 1. นายตุ่น ทุ่มพันธ์
2. นางสายฝน โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม
ตามที่นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอ
นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สี่
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สี่
ผู้รับรอง 1. นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นายประยูร พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สี่ ตามที่
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
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ประธาน - ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า
นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอ นายประยูร พันธุ์กุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ห้า
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ผู้รับรอง 1. นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ
2. นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า ตามที่
นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอ นายประยูร พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - แจ้งที่ประชุมทราบ รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ มีจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญล้อม หมื่นจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2. นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
3. นายวิฑูรย์ เมวงษา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
4. นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
5. นายประยูร พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจง ถึงการทาหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ชี้แจง ในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ทั้ง 5 ท่านจะต้องปรึกษาหารือกัน
ว่าจะเลือกใครทาหน้าที่เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มีหน้าที่
รับคาแปรญัตติจากสมาชิกที่เสนอคาแปรญัตติ ซึ่งจะต้องมีการกาหนดระยะเวลาในการรับ
คาแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งขอให้สภาฯ เสนอ
ประธาน - ให้ที่ประชุม เสนอระยะเวลาในการยื่นคาแปรญัตติ จะกาหนดวันไหน ระยะเวลาเท่าใด
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอให้มีการรับคาแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20,21 และ 22
สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ผู้รับรอง 1. นางอนัญญา คาทวี
2. นายตุ่น ทุมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ประธาน - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
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ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาในการยื่นคาแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 20,21
และ 22 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตามที่ นายสาเรียง ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอ
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - แจ้งวันเวลาในการยื่นคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือวันที่ 20,21 และ 22
สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ประชุมพิจารณาคาแปรญัตติ และเสนอมติที่ประชุมนาเข้าประชุมในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ต่อไป
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ขอเลื่อนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2563
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ผู้รับรอง 1. นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ
2. นางสายฝน โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามที่นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี เขต 2 เสนอให้เลื่อนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2563
จานวน 9 เสียง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี
- ซึ่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ท่านนายกมอบหมายให้ผมไปประชุมแทนที่ศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิ ก็จะสรุปสาระสาคัญพอสังเขป คือ สถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
มาจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับในกรณีพี่น้องประชาชนที่เอาที่ดินเอาไปจานองหรือ
ติดจานองหรือขายฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งทางสถาบันนี้
เขาจะรับซื้อคืนให้แล้วให้เราผ่อนชาระเป็นระยะเวลา 30 ปี พร้อมดอกเบี้ยในราคาที่ต่ากว่า
ฝากท่านประสานหรือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบ เผื่อมีชาวบ้านบางคน
ที่กาลังมองหาหนทางในการช่วยเหลือต่อไป ให้ไปทาเรื่องที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
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นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามที่ประชุม กรณีที่โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 2563
อยากให้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละกองเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
ประธาน - เชิญท่านปลัดอภิปรายชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ขอชี้แจงให้ทราบว่า ในรายการที่โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ ซึ่งจะมีโอนทุกกองและ
จานวนเงินค่อนข้างเยอะมาก ฝากให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองช่วยชี้แจงให้กับสมาชิก
ทราบในรายละเอียดและความจาเป็นของการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ด้วย
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนตัวผมก็ได้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมสยามรีเวอร์
รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ได้มาชี้แจงแนวทางการเสนอแนะ
ขอสนับสนุนงบประมาณ 20 ปี ซึ่งในงบประมาณปี 2565 ที่จะสามารถเสนอโครงการเข้าไป
เกี่ยวกับสารวจโครงการจัดทาแหล่งน้าของจังหวัดชัยภูมิ แม่น้าโขงชีมูล ที่เป็นแม่น้าสายหลัก
ประธาน - รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2563 นั้น เมื่อมีสมาชิกสภาสอบถาม ประธานจะให้ผอ.กองฯหรือหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ
แต่ละกองที่ขอโอนงบประมาณให้ชี้แจงรายละเอียดของการโอนให้ที่ประชุมทราบ
1.) กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 4 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 72,000 บาท
- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน 2.) กองคลัง โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 4 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 350,080 บาท
- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน 3.) สานักปลัดเทศบาล โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 7 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 125,500 บาท
- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน 4.) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนมาตั้งจ่ายในราบการใหม่ จานวน 5 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 52,300 บาท
- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน 5.) กองสวัสดิการสังคม โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 10 รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น 115,900 บาท

วาระที่สาคัญ

-15สาระ/ มติที่สาคัญ
- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน 6.) กองช่าง โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
172,700 บาท
- สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการขุดลอกบึงโลโพที่จะนาดินไปถมที่สาธารณะประโยชน์
ถ้าเกิดถนนชารุดหรือพังเสียหาย แล้วผู้รับเหมาโครงการจะต้องรับผิดชอบดาเนินการซ่อม
ถนนให้ด้วยหรือไม่
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ขอชี้แจง ถ้าเกิดถนนชารุดเสียหาย ต้องรอหลังจากที่ได้งบประมาณมาแล้วเขาจะมี
การทาข้อตกลงหรือข้อผูกพันระหว่างท้องถิ่นกับผู้รับเหมา
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.46 น.

ว่าที่ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก
ผู้จดรายงานการประชุม
(ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

-16คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
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 2 ประจาปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
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