บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายยุทธศักดิ์
ศรีษะเทียน
นายหงษ์
ถนอมสัตย์
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
นายวิฑูรย์
เมวงษา
นายบุญล้อม
หมืน่ จิตร
นางอนัญญา
คาทวี
นายตุน่
ทุมพันธ์
นางสายโยน
พร้อมสันเทียะ
นางสายฝน
โสวิชัย
นายสาเรียง
ดุงสูงเนิน
นายสมัย
ป้อจัตรุ ัส

ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
11 นายประยูร
พันธุ์กุ่ม

รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
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

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

หมายเหตุ

รายชื่อผูไ้ ม่เข้าประชุม
ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลาป่วย

ลายมือชื่อ
อุดร
โซเวียต
ดา
บุณณดา
ทับทิมทอง
ประยงค์ศกั ดิ์
สกุลชภัสร์
ไพลิน
สุภาภรณ์
วีรพล
เอกชัย
สมพิศ

หมายเหตุ

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภา
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
ตาแหน่ง
1 นายอุดร
มาสิงห์
นายกเทศมนตรี
2 นายโซเวียต
หวะสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
3 นางดา
ภูมสิ ถาน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
4 นางบุณณดา
จรภักดี สุทธิวงษ์
ผู้อานวยการกองคลัง
5 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์
หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ
6 นายประศักดิ์
สิมมะระ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
7 นางสกุลชภัสร์
คงสกุล
หัวหน้าสานักปลัด
8 นางไพลิน
มะลิดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
9 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
10 นายวีรพล
กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
11 นายเอกชัย
แสงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12 นางสมพิศ
รอดประเสิรฐ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหางเรียง ม.8

วาระที่สาคัญ
ก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว

- 2 สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลาป่วย 1 ท่าน คือ
1.) นายประยูร พันธุ์กุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ให้ที่ประชุม เสนอการกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
จะกาหนดกี่วัน และวันไหนบ้าง
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 จานวน 2 วัน คือ วันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม
2562
ผู้รับรอง 1.นางอนัญญา คาทวี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2.นางสายโยน พร้อมสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2562 ตามที่นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เสนอให้มีการประชุมจานวน 2 วัน คือวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม 2562
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9
เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ประธาน - แจ้งที่ประชุม การกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 มีการกาหนด
วันประชุม จานวน 2 วัน คือวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม 2562 ขอให้สมาชิกมาประชุม
ตรงต่อเวลา เพื่อจะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่กาหนด
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้สมาชิก
ตามระเบียบวาระที่ 1- 5 จานวน 14 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
กรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่าที่ประชุมได้มีมติ
ให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่สาคัญ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- 3 สาระ/ มติที่สาคัญ
3.1) เรื่อง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม)
ประธาน - มอบให้ผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจง
นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
- ชี้แจง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
เดือนพฤษภาคม รายละเอียดดังนี้
หมวด
ภาษีอากร

ประเภท
ภาษีโรงเรือน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร

หมวด
ประเภท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียบพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ประมาณการ
108,067.00
108,443.00
4,900.00
2,676.00
224,086.00

รับจริง
121,508.00
90,080.90
8,290.00
2,220.00
222,098.90

รับจริงเกินประมาณการ
13,441.00
18,362.10
3,390.00
456.00
1,987.10

ประมาณการ
2,445.00
900.00
2,000.00

รับจริง
2,124.00
531.00
741.00

รับจริงเกินประมาณการ
321.00
369.00
1,259.00

100.00

-

-

100.00

600.00

350.00 -

250.00

1,500.00

660.00 -

840.00

40.00

-

40.00

5,000.00
10,000.00

150.00 56,250.00

4,850.00
46,250.00

10,000.00

7,400.00 -

2,600.00

100.00
1,000.00
200.00
33,845.00

220.00 195.00 100.00
68,761.00

100.00
780.00
5.00
100.00
34,916.00

หมวด
ประเภท
รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ประมาณการ
150,000.00
100.00
150,100.00

รับจริง
108,087.64
108,087.64

รับจริงเกินประมาณการ
41,912.36
100.00
42,012.36

หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด

ประเภท
ค่าจาหน่ายเศษของ
เงินที่มีผู้อทุ ิศให้
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ประมาณการ
1,000.00
100.00
10,000.00
1,000.00
12,100.00

รับจริง
3,600.00
4,410.00
8,010.00

รับจริงเกินประมาณการ
1,000.00
100.00
6,400.00
3,410.00
4,090.00

หมวด
รายได้จากทุน

ประเภท
ค่าขายทอดตลอดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

ประมาณการ
1,000.00
1,000.00

รับจริง
-

รับจริงเกินประมาณการ
1,000.00
1,000.00

-4 สาระ/ มติที่สาคัญ

วาระที่สาคัญ
หมวด
ภาษีจัดสรร

ประเภท
ประมาณการ
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
9,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้
3,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
60,000.00
ภาษีสรรพสามิต
5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่
50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,163,000.00

หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

ประเภท
ประมาณการ
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
43,915,869.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43,915,869.00
รวมทั้งหมด 63,500,000.00

รับจริง
230,023.36
6,288,192.05
2,150,688.77
23,506.39
4,960,640.93
35,396.50
56,449.12
605,382.00
14,350,279.12

รับจริงเกินประมาณการ
169,976.64
2,811,807.95
1,649,311.23
36,493.61
39,359.07
14,603.50
6,449.12
94,618.00
3,000.00
4,812,720.88

รับจริง
รับจริงเกินประมาณการ
33,765,861.69 - 10,150,007.31
33,765,861.69 - 10,150,007.31
48,523,098.35 -

14,976,901.65

ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
4.1) เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 10/2562 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2562
/อนุมัติ
4.1.1) การโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จานวน 2 รายการ
1.) จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (สานักปลัดเทศบาล)
ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติไม่เพียงพอจึงต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้
โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
งบ
บุคลากร
หมวดรายจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ประเภทรายจ่าย
เงินประจาตาแหน่ง
โครงการ/รายการ
-
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งบประมาณอนุมัติ
60,000 บาท
งบประมาณก่อนโอน
27,500 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
1,000 บาท(-)
งบประมาณหลังโอน
26,500 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือสาหรับจ่ายเพียงพอจนถึง
สิ้นปีงบประมาณ
โอนงบประมาณเพิ่มเติม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
งบ
ลงทุน
หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ/รายการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
งบประมาณอนุมัติ
16,000 บาท
งบประมาณก่อนโอน
16,000 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
1,000 บาท(+)
งบประมาณหลังโอน
17,000 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
สาหรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
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ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2.) จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล (กองช่าง)
- เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติไม่เพียงพอจึงต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้
โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
งบ
บุคลากร
หมวดรายจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ประเภทรายจ่าย
เงินประจาตาแหน่ง
โครงการ/รายการ
งบประมาณอนุมัติ
60,000 บาท
งบประมาณก่อนโอน
26,500 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
1,000 บาท(-)
งบประมาณหลังโอน
25,500 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือสาหรับจ่ายเพียงพอจนถึง
สิ้นปีงบประมาณ
โอนงบประมาณเพิ่มเติม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบ
ลงทุน
หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ/รายการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
งบประมาณอนุมัติ
21,000 บาท
งบประมาณก่อนโอน
21,000 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
1,000 บาท(+)
งบประมาณหลังโอน
22,000 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม /
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
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สาหรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1.) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz.
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม้น้อยกว่า
10 แกน หรือ
2.) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz.
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Blutooth
- รับทราบ
- สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2562
4.1.1) การโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จานวน 2 โครงการ
1.) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (สานักปลัดเทศบาล)
2.) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล (กองช่าง)
- มีมติเห็นชอบ
จานวน
9
เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
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4.1.2) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 1 รายการ
1.) จัดซือ้ ครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน(สาหรับผู้บริหาร)
ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
งบ
บุคลากร
หมวดรายจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน
โครงการ/รายการ
2,030,640 บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน
500,686 บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-)
4,500 บาท(-)
งบประมาณหลังโอน
496,186 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสาหรับจ่ายจนถึง
สิ้นปีงบประมาณ
โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในการใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
งาน
ลงทุน
งบ
หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการ/รายการ
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน(สาหรับผู้บริหาร)
งบประมาณอนุมัติ
- บาท
งบประมาณก่อนโอน
- บาท
จานวนเงินที่โอน(+/-) 4,500.00 บาท(+)
งบประมาณหลังโอน 4,500.00 บาท
เหตุผล/คาชี้แจง
- เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2562 จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอี(้ สาหรับผู้บริหาร) จานวน 1 ตัว
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ส่วนรายละเอียดเก้าอี้ (สาหรับผู้บริหาร) ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- แบบมีพนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้าหุ้มหนังเทียม
- ขาเหล็ก
- ท้าวแขนผลิตจากเหล็กหุ้มด้วยหนัง
- พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้าหุ้มด้วยหนัง
- เก้าอี้ปรับระดับขึ้น-ลงและปลดล็อคการนั่งได้ทุกตาแหน่ง
- สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562
4.1.2) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในการใหม่ จานวน 1 รายการ
1.) จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน(สาหรับผู้บริหาร) จานวน 1 ตัว
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9
เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
4.1.3) การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จานวน 1 รายการ
1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหางเรียง ม.8
ประธาน - เชิญผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหางเรียง ชี้แจงในที่ประชุม
นางสมพิศ รอดประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหางเรียง
- ตามที่มีการจัดทาแผนหมู่บ้าน ปี 2561-2562 ตามที่ได้ประชุมประชาคมทาแผนหมู่บ้านไปใน
รอบที่แล้วในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากตาแหน่งเดิมให้แล้ว
เสร็จ (หลังโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง) แต่ทางชาวบ้านได้ขอให้มีการประชาชนเปลี่ยนแผนใหม่
ภายในหมู่บ้าน ตามมติที่ประชุมประชาคมให้ความเห็นชอบ ก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
เพราะเนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้วทาให้เกิดน้าท่วมขังบริเวณริมถนน จึงทาให้เกิดความสกปรกและ
สัญจรไป-มายากลาบาก
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดดังนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ
ลงทุน
หมวดรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วาระที่สาคัญ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง กระทู้ถาม

- 10 สาระ/ มติที่สาคัญ
โครงการ/รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง
ฉบับที่
ฉบับแรก
งบประมาณอนุมัติ
300,000 บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8
- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 81.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 49.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
497.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทถ-2-204
ข้อความใหม่
- ก่อสร้างระบบรางระบายน้าภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8
- ก่อสร้างระบบรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70 เมตร ฝารางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร จานวน 175 ฝา
พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3
จานวน 51 ท่อน บ่อพักรับน้า คสล.สาหรับท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร เข้า-ออก จานวน 8 แห่ง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-5-301
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระที่ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562
4.1.3) การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จานวน 1 รายการ
1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหางเรียง ม.8
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9
เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
5.1) เรื่อง การติดตามผลการดาเนินงานรางส่งน้าข้ามลาห้วยหวายท่ากกโพธิ์ลงหนองโน
โดย นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ประธาน - เชิญนายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 (ผู้ตั้งกระทู้ถาม)
จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

วาระที่สาคัญ

- 11 สาระ/ มติที่สาคัญ
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- โดยได้มีการสูบน้าจากทางกลุ่มผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 ว่ามีการสูบน้า
ข้ามสะพานน้าลาห้วยหวาย สุบน้าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น.
โดยมีแผนที่จะสูบน้าใช้ระยะเวลาในการสูบน้า จานวน 8 ชั่วโมง แต่ปรากฎว่าเมื่อเวลาประมาณ
เวลา 13.00 น. ของวันเดียวกัน ได้เกิดเหตุสะพานดังกล่าวได้พังเสียหายลงในลาห้วยหวาย ซึ่งใช้
เวลาในการสูบน้า 5 ชั่วโมงโดยประมาณ เพราะการสูบน้าดังกล่าวเป็นการสูบน้าดันขึ้นสู่พื้นที่สูง
อยากจะสอบถามว่า จะมีการดาเนินการต่อหรือไม่อย่างไร
ประธาน - เชิญเจ้าหหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจง
นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล
- ตามที่เทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้ดาเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้าเพื่อการเกษตร
บ้านท่าแก (ท่ากกโพธิ์) ถึงคลองส่งน้าบ้านป่าสะแกราช ที่ตั้งโครงการบ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22
และบ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 งบประมาณ 1,299,000 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจากัดโชคดี
ชนกานต์ 2015 เป็นผู้รับเหมาและได้มีการสูบน้าเพื่อส่งน้าให้ราษฎรบ้านป่าสะแกราชได้ใช้น้า
ทาการเกษตรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาปรากฎว่าเวลาประมาณ 13.00 น.
ของวันเดียวกัน สะพานสูบน้าข้ามลาห้วยหวายได้พังเสียหายลงในลาห้วยหวาย เทศบาลตาบล
ลุ่มลาชีจึงได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ตรวจสอบโครงสร้างของโครงการดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใดและส่งผลกระทบในส่วนโครงสร้าง
อื่นหรือไม่อย่างไร ในวันที่ 19 เมษายน 2562 สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
พร้อมด้วยนายชัยมงคล มาสิงห์ และนายสมชาย ศิริ ได้ร่วมกันตรวจสอบโครงการดังกล่าว
ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 ผลการตรวจสอบปรากฎว่า การดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการระบบการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรบ้านท่าแก (ท่ากกโพธิ์)
ถึง คลองส่งน้าบ้านป่าสะแกราช ที่ใช้แบบก่อสร้างในการก่อสร้างสะพานเป็นโครงสร้างเหล็ก
โดยดาเนินการสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ในระหว่างช่วงที่เริ่มสูบน้าในช่วงแรกโครงสร้าง
สะพานอยู่ในสภาวะใช้งานตามปกติ อัตราการไหลของน้าเร็วและแรง โดยสะพานดังกล่าว
มีขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 38.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ออกแบบเพื่อให้น้าไหลผ่าน
ในอัตราที่เร็ว โดยในกรณีดังกล่าวนี้ อัตราการไหลของน้ามีปริมาณช้าลงและโครงสร้างสะพาน
แบกรับน้าหนักเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าการออกแบบไว้ จึงเป็นผลให้สะพานดังกล่าวได้พังเสียหาย
หากมีการดาเนินก่อสร้างสะพานในลักษณะนี้อีก ควรมีการออกแบบในการรับน้าหนักที่เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามที่ออบแบบไว้
ประธาน - สอบถาม นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 (ผู้ตั้งกระทู้ถาม)
จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เนื่องจากได้รับทราบในรายละเอียดโครงการดังกล่าวตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลชี้แจง
ต้องขอขอบคุณทางกองช่างที่มีความชัดเจน และจะได้นาไปชี้แจงให้ประชาชนทราบตต่อไป

วาระที่สาคัญ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ

- 12 สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
- หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการไปอบรมของสมาชิกสภา ซึ่งมีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือ
1.) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ปี 2562" ระหว่างวันที 31 พฤษภาคม
2562 ถึง 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.) โครงการอบรมหลักสูตร "การเลือกตั้งท้องถิ่นในบริบทกฎหมายใหม่และการประชุมสภา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- การไปอบรมเพิ่มเติมความรู้สามารถไปอบรมที่ไหนก็ได้ความรู้เหมือนกัน แต่วันที่ 31 พฤษภาคม
ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทางชุมชนบ้านท่าแก-ท่าแกทองต้องเตรียมสถานที่ต้อนรับ
ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการพร้อมคุณนายจะมามอบโรงสีข้าวให้กับชุมชน และเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่ง
รายชื่อสมาชิกเข้าอบรมหลักสูตร"การเลือกตั้งท้องถิ่นในบริบทกฎหมายใหม่และการประชุมสภา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประธาน - สรุปแล้วสมาชิกจะไปอบรมที่จังหวัดอุดรธานี
- สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- บันไดพนังกั้นแม่น้าชีบ้านโนนน้อย เกิดการชารุดจะลงแม่น้าชีแล้ว อยากให้ผู้บริหารประสาน
ผู้รับเหมาเร่งมาดาเนินการ เพราะใกล้หมดสัญญาว่าจ้างแล้ว
- อยากจะสอบถามชุด อปพร.จะได้สวมใส่กันเมื่อไหร่
- การจัดกิจกรรมภายในเขตตาบลลุ่มลาชีอยากให้ประสานหรือทาหนังสือเชิญสมาชิกให้รับทราบ
ด้วย
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร เขต 2 (สายบ้านไร่,บ้านวังปลาฝาและหนองส้มโรงฯ)
ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลยังไม่ได้ดาเนินการเลย เพราะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว ฝากผู้บริหาร
ช่วยเร่งและติดตามให้ผู้รับเหมามาดาเนินการให้ด้วย
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- ชี้แจง เรื่อง บันไดพนังกั้นแม่น้าชีบ้านโนนน้อย จะรีบเร่งประสานผู้รับเหมาให้เพราะยังอยู่ใน
ช่วงของหลักประกันสัญญา
- สาหรับชุด อปพร.จะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วที่สุด เพราะ
ชุดที่ใส่ก็เริ่มจะชารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
- การจัดกิจกรรมต่างๆภายในเขตตาบลลุ่มลาชี ถ้าทาหนังสือส่งไม่ทันจะประสานทางไลน์ก่อน
เบื้องต้น
- สาหรับโครงการถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เขต 2 จะประสานช่างให้รีบเร่งดาเนินการ

วาระที่สาคัญ

- 13 สาระ/ มติที่สาคัญ
เพราะช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้ว
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ทุกท่าน ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมภริยา จะมามอบโรงสีข้าวชุมชน
ให้กับชุมชนบ้านท่าแก-ท่าแกทอง ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านท่าแก ส่วนพิธีกรดาเนินงานจะมอบ
ให้นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- อยากให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างตรวจสอบหรือติดตามโครงการฯ ไม่อยากให้ปล่อยละเลย
และฝากผู้บริหารช่วยติดตามและตรวจสอบให้ด้วย เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด
นางดา ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี
- กลุ่มสตรีฯ ในแต่ละครั้งที่มาประชุมที่เทศบาลตาบลลุ่มลาชี โดยทาหนังสือมาขอใช้ห้องประชุม
แต่เทศบาลก็ยังเรียกเก็บค่าห้องประชุมกับกลุ่มสตรี
ว่าที่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ที่เรียกเก็บค่าบริการใช้ห้องประชุม ก็เพราะว่าเทศบาลได้ประกาศใช้ระเบียบเทศบาล
ตาบลลุ่มลาชีว่าด้วยการใช้ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุ่มลาชี พ.ศ. 2561 ไปแล้วและต้องใช้บังคับ
หลังวันประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
แนบท้ายระเบียบเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
ว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุ่มลาชี พ.ศ. 2561
ลาดับ

ห้องประชุม

1.) ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี

จานวนทีน
่ งั่

อัตราค่าธรรมเนียม

50 คนขึ้นไป

1,000 บาท/วัน

ตัง้ แต่ 1-50 คน

500 บาท/วัน

ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดประชุมเวลา 13.10 น.

ชาติชาย ใครกระโทก
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
ว่าที่ ร.ต.

- 14 ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ

บุญล้อม หมื่นจิตร
(นายบุญล้อม หมื่นจิตร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ตุ่น ทุมพันธ์
(นายตุ่น ทุมพันธ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

สมัย ป้อจัตุรัส
(นายสมัย ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

สายฝน โสวิชัย
(นางสายฝน โสวิชัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ประยูร พันธุ์กุ่ม
(นายประยูร พันธุ์กุ่ม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)

ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

