
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 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 - ลาป่วย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร
2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต
3 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
4 นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง บุณณดา
5 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง
6 นายประศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประยงค์ศักด์ิ
7 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด สกุลชภัสร์
8 นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ไพลิน
9 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์
10 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล วีรพล
11 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เอกชัย
12 นางสมพิศ รอดประเสิรฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหางเรียง ม.8 สมพิศ

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2562

วันท่ี 28 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล



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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ือง ประธานแจ้งให้ เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี
ท่ีประชุมทราบ  - แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลาป่วย 1 ท่าน คือ

1.) นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - ให้ท่ีประชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562
จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 จ านวน 2 วัน คือ วันท่ี 28 และ 29 พฤษภาคม  
2562

ผู้รับรอง 1.นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
2.นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2

ประจ าปี 2562 ตามท่ีนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
เสนอให้มีการประชุมจ านวน 2 วัน คือวันท่ี 28 และ 29 พฤษภาคม 2562

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 มีการก าหนด
วันประชุม จ านวน 2 วัน คือวันท่ี 28 และ 29 พฤษภาคม 2562 ขอให้สมาชิกมาประชุม
ตรงต่อเวลา เพ่ือจะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามท่ีก าหนด

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2
เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์
2562 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก
ตามระเบียบวาระท่ี 1- 5 จ านวน 14 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
กรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่าท่ีประชุมได้มีมติ
ให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ท่ีประชุม  - รับทราบ

 -  2  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม)
เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ ประธาน  - มอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจง

นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง
 - ช้ีแจง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
เดือนพฤษภาคม รายละเอียดดังน้ี

 -  3  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

ภาษีอากร ภาษีโรงเรือน 108,067.00         121,508.00     13,441.00                  

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 108,443.00         90,080.90     18,362.10-                 

ภาษีป้าย 4,900.00            8,290.00       3,390.00                  

อากรการฆ่าสัตว์ 2,676.00            2,220.00        456.00-                     

รวมหมวดภาษีอากร 224,086.00        222,098.90    1,987.10-                   

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 2,445.00            2,124.00        321.00-                     

ค่าปรับ ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 900.00               531.00          369.00-                     

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,000.00            741.00           1,259.00-                  

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

การแจ้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือ

แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียบพาณิชย์ 1,500.00            660.00          840.00-                     

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ

น้ ามันเช้ือเพลิง

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 5,000.00            150.00           4,850.00-                  

ค่าปรับการผิดสัญญา 10,000.00           56,250.00      46,250.00                

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ

ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธาณะ 100.00               -              100.00-                     

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00            220.00          780.00-                    

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 200.00               195.00          5.00-                        

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ -                   100.00           100.00                     

รวมหมดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 33,845.00          68,761.00     34,916.00                

100.00-                     

250.00-                    

40.00                      

2,600.00-                  

100.00               

600.00               

-                   

10,000.00           

-              

350.00          

40.00            

7,400.00        

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบ้ีย 150,000.00         108,087.64    41,912.36-                 

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 100.00               -              100.00-                     

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,100.00         108,087.64    42,012.36-                

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าจ าหน่ายเศษของ 1,000.00            -              1,000.00-                  

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 100.00               -              100.00-                     

ค่าขายแบบแปลน 10,000.00           3,600.00       6,400.00-                  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,000.00            4,410.00        3,410.00                  

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,100.00          8,010.00       4,090.00-                  

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

รายได้จากทุน ค่าขายทอดตลอดทรัพย์สิน 1,000.00            -              1,000.00-                  

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,000.00            -              1,000.00-                  



วาระท่ีส าคัญ

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา คร้ังท่ี 10/2562 และการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 3/2562
/อนุมัติ 4.1.1) การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จ านวน 2 รายการ

1.) จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล)
ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และเชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 - เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายในเทศบัญญัติไม่เพียงพอจึงต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม ดังน้ี
โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ บุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)
ประเภทรายจ่าย เงินประจ าต าแหน่ง
โครงการ/รายการ -

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
 - 4  -

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

ภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 400,000.00         230,023.36       169,976.64-               

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,100,000.00      6,288,192.05    2,811,807.95-            

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ 3,800,000.00      2,150,688.77     1,649,311.23-             

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,000.00          23,506.39        36,493.61-                

ภาษีสรรพสามิต 5,000,000.00      4,960,640.93    39,359.07-                

ค่าภาคหลวงแร่ 50,000.00          35,396.50        14,603.50-                

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000.00          56,449.12         6,449.12                  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 700,000.00         605,382.00      94,618.00-                

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 3,000.00            -                 3,000.00-                 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,163,000.00    14,350,279.12  4,812,720.88-            

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 43,915,869.00    33,765,861.69    10,150,007.31-           

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป 43,915,869.00    33,765,861.69   10,150,007.31-           

รวมท้ังหมด 63,500,000.00   48,523,098.35   14,976,901.65-           



วาระท่ีส าคัญ
งบประมาณอนุมัติ 60,000    บาท
งบประมาณก่อนโอน 27,500    บาท
จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 1,000      บาท(-)
งบประมาณหลังโอน 26,500   บาท
เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือส าหรับจ่ายเพียงพอจนถึง

ส้ินปีงบประมาณ
โอนงบประมาณเพ่ิมเติม
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ/รายการ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
งบประมาณอนุมัติ 16,000    บาท
งบประมาณก่อนโอน 16,000    บาท
จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 1,000      บาท(+)
งบประมาณหลังโอน 17,000   บาท
เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม / 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

ส าหรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

2.) จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (กองช่าง)
 - เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายในเทศบัญญัติไม่เพียงพอจึงต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม ดังน้ี
โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ บุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)
ประเภทรายจ่าย เงินประจ าต าแหน่ง
โครงการ/รายการ -
งบประมาณอนุมัติ 60,000    บาท
งบประมาณก่อนโอน 26,500    บาท
จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 1,000      บาท(-)
งบประมาณหลังโอน 25,500   บาท
เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือส าหรับจ่ายเพียงพอจนถึง

ส้ินปีงบประมาณ
โอนงบประมาณเพ่ิมเติม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ/รายการ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
งบประมาณอนุมัติ 21,000    บาท
งบประมาณก่อนโอน 21,000    บาท
จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 1,000      บาท(+)
งบประมาณหลังโอน 22,000   บาท
เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม / 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
ส าหรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า ดังน้ี

1.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz.
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม้น้อยกว่า 
10 แกน หรือ
2.) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz.
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120  GB จ านวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 12 น้ิว
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Blutooth

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 10/2562 และการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 3/2562
4.1.1) การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จ านวน 2 โครงการ

1.) จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (ส านักปลัดเทศบาล)
2.) จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (กองช่าง)

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
4.1.2) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ

1.) จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน(ส าหรับผู้บริหาร) 
ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ช้ีแจง
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ รายละเอียดดังน้ี
โอนมาจาก
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ บุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน
โครงการ/รายการ -
งบประมาณอนุมัติ 2,030,640  บาท
งบประมาณก่อนโอน 500,686  บาท
จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 4,500     บาท(-)
งบประมาณหลังโอน 496,186  บาท
เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอส าหรับจ่ายจนถึง

ส้ินปีงบประมาณ
โอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายในการใหม่
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารท่ัวไป
งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน(ส าหรับผู้บริหาร)
งบประมาณอนุมัติ -         บาท
งบประมาณก่อนโอน -         บาท
จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 4,500.00 บาท(+)
งบประมาณหลังโอน 4,500.00 บาท
เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี(ส าหรับผู้บริหาร) จ านวน 1 ตัว

สาระ/ส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ
ส่วนรายละเอียดเก้าอ้ี (ส าหรับผู้บริหาร) ดังน้ี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - แบบมีพนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม
 - ขาเหล็ก
 - ท้าวแขนผลิตจากเหล็กหุ้มด้วยหนัง
 - พนักพิงและท่ีน่ังบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง
 - เก้าอ้ีปรับระดับข้ึน-ลงและปลดล็อคการน่ังได้ทุกต าแหน่ง
 - สามารถหมุนเก้าอ้ีได้รอบตัว

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนและเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 10/2562
4.1.2) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายในการใหม่ จ านวน 1 รายการ

1.) จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน(ส าหรับผู้บริหาร) จ านวน 1 ตัว 
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
4.1.3) การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ

1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหางเรียง ม.8
ประธาน  - เชิญผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหางเรียง ช้ีแจงในท่ีประชุม
นางสมพิศ รอดประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหางเรียง

 - ตามท่ีมีการจัดท าแผนหมู่บ้าน ปี 2561-2562 ตามท่ีได้ประชุมประชาคมท าแผนหมู่บ้านไปใน
รอบท่ีแล้วในท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากต าแหน่งเดิมให้แล้ว
เสร็จ (หลังโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง) แต่ทางชาวบ้านได้ขอให้มีการประชาชนเปล่ียนแผนใหม่
ภายในหมู่บ้าน ตามมติท่ีประชุมประชาคมให้ความเห็นชอบ ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
เพราะเน่ืองจากเข้าฤดูฝนแล้วท าให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณริมถนน จึงท าให้เกิดความสกปรกและ
สัญจรไป-มายากล าบาก

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 - ช้ีแจงการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดดังน้ี
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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วาระท่ีส าคัญ
โครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง
ฉบับท่ี ฉบับแรก
งบประมาณอนุมัติ 300,000  บาท
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง
ข้อความเดิม

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8
 - ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 81.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 49.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
497.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทถ-2-204

ข้อความใหม่
 - ก่อสร้างระบบรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านหางเรียง ม.8

 - ก่อสร้างระบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70 เมตร ฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 175 ฝา 
พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก. ช้ัน 3
จ านวน 51 ท่อน บ่อพักรับน้ า คสล.ส าหรับท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร เข้า-ออก จ านวน 8 แห่ง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน
ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทถ-5-301

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบวาระท่ี 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนและเปล่ียนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 10/2562
4.1.3) การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ

1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหางเรียง ม.8
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1) เร่ือง การติดตามผลการด าเนินงานรางส่งน้ าข้ามล าห้วยหวายท่ากกโพธ์ิลงหนองโน 
เร่ือง กระทู้ถาม โดย นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - เชิญนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (ผู้ต้ังกระทู้ถาม)
จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
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วาระท่ีส าคัญ
นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - โดยได้มีการสูบน้ าจากทางกลุ่มผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าบ้านท่าแก หมู่ท่ี 2 ว่ามีการสูบน้ า
ข้ามสะพานน้ าล าห้วยหวาย สุบน้ าเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 เร่ิมต้ังแต่ช่วงเวลา 08.00 น.
โดยมีแผนท่ีจะสูบน้ าใช้ระยะเวลาในการสูบน้ า จ านวน 8 ช่ัวโมง แต่ปรากฎว่าเม่ือเวลาประมาณ
เวลา 13.00 น. ของวันเดียวกัน ได้เกิดเหตุสะพานดังกล่าวได้พังเสียหายลงในล าห้วยหวาย ซ่ึงใช้
เวลาในการสูบน้ า 5 ช่ัวโมงโดยประมาณ เพราะการสูบน้ าดังกล่าวเป็นการสูบน้ าดันข้ึนสู่พ้ืนท่ีสูง
อยากจะสอบถามว่า จะมีการด าเนินการต่อหรือไม่อย่างไร 

ประธาน  - เชิญเจ้าหหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ช้ีแจง
นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล

 - ตามท่ีเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร
บ้านท่าแก (ท่ากกโพธ์ิ) ถึงคลองส่งน้ าบ้านป่าสะแกราช ท่ีต้ังโครงการบ้านท่าแกทอง หมู่ท่ี 22 
และบ้านป่าสะแกราช หมู่ท่ี 12 งบประมาณ 1,299,000 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดโชคดี
ชนกานต์ 2015 เป็นผู้รับเหมาและได้มีการสูบน้ าเพ่ือส่งน้ าให้ราษฎรบ้านป่าสะแกราชได้ใช้น้ า
ท าการเกษตรเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมาปรากฎว่าเวลาประมาณ 13.00 น.
ของวันเดียวกัน สะพานสูบน้ าข้ามล าห้วยหวายได้พังเสียหายลงในล าห้วยหวาย เทศบาลต าบล
ลุ่มล าชีจึงได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ตรวจสอบโครงสร้างของโครงการดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใดและส่งผลกระทบในส่วนโครงสร้าง
อ่ืนหรือไม่อย่างไร ในวันท่ี 19 เมษายน 2562 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 
พร้อมด้วยนายชัยมงคล มาสิงห์ และนายสมชาย ศิริ ได้ร่วมกันตรวจสอบโครงการดังกล่าว 
ณ สถานท่ีเกิดเหตุ บ้านป่าสะแกราช หมู่ท่ี 12 ผลการตรวจสอบปรากฎว่า การด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการระบบการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านท่าแก (ท่ากกโพธ์ิ) 
ถึง คลองส่งน้ าบ้านป่าสะแกราช ท่ีใช้แบบก่อสร้างในการก่อสร้างสะพานเป็นโครงสร้างเหล็ก
โดยด าเนินการสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ ในระหว่างช่วงท่ีเร่ิมสูบน้ าในช่วงแรกโครงสร้าง
สะพานอยู่ในสภาวะใช้งานตามปกติ อัตราการไหลของน้ าเร็วและแรง โดยสะพานดังกล่าว 
มีขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 38.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ออกแบบเพ่ือให้น้ าไหลผ่าน
ในอัตราท่ีเร็ว โดยในกรณีดังกล่าวน้ี อัตราการไหลของน้ ามีปริมาณช้าลงและโครงสร้างสะพาน
แบกรับน้ าหนักเพ่ิมมากข้ึนเกินกว่าการออกแบบไว้ จึงเป็นผลให้สะพานดังกล่าวได้พังเสียหาย
หากมีการด าเนินก่อสร้างสะพานในลักษณะน้ีอีก ควรมีการออกแบบในการรับน้ าหนักท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานตามท่ีออบแบบไว้

ประธาน  - สอบถาม นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (ผู้ต้ังกระทู้ถาม)
จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - เน่ืองจากได้รับทราบในรายละเอียดโครงการดังกล่าวตามท่ีท่านรองปลัดเทศบาลช้ีแจง 
ต้องขอขอบคุณทางกองช่างท่ีมีความชัดเจน และจะได้น าไปช้ีแจงให้ประชาชนทราบตต่อไป
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วาระท่ีส าคัญ
ระเบียบวาระท่ี 6 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่
เร่ือง อ่ืน ๆ  - หารือท่ีประชุมเก่ียวกับการไปอบรมของสมาชิกสภา ซ่ึงมีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือ

1.) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพ่ิมพูนความรู้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิเก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร ท่ีปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด ปี 2562" ระหว่างวันที 31 พฤษภาคม 
2562 ถึง 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.) โครงการอบรมหลักสูตร "การเลือกต้ังท้องถ่ินในบริบทกฎหมายใหม่และการประชุมสภา
ท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562" รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี
7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - การไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้สามารถไปอบรมท่ีไหนก็ได้ความรู้เหมือนกัน แต่วันท่ี 31 พฤษภาคม
ถึง วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ทางชุมชนบ้านท่าแก-ท่าแกทองต้องเตรียมสถานท่ีต้อนรับ
ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการพร้อมคุณนายจะมามอบโรงสีข้าวให้กับชุมชน และเจ้าหน้าท่ีก็ได้ส่ง
รายช่ือสมาชิกเข้าอบรมหลักสูตร"การเลือกต้ังท้องถ่ินในบริบทกฎหมายใหม่และการประชุมสภา
ท้องถ่ินเพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562" รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี
7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประธาน  - สรุปแล้วสมาชิกจะไปอบรมท่ีจังหวัดอุดรธานี
 - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - บันไดพนังก้ันแม่น้ าชีบ้านโนนน้อย เกิดการช ารุดจะลงแม่น้ าชีแล้ว อยากให้ผู้บริหารประสาน
ผู้รับเหมาเร่งมาด าเนินการ เพราะใกล้หมดสัญญาว่าจ้างแล้ว
 - อยากจะสอบถามชุด อปพร.จะได้สวมใส่กันเม่ือไหร่
 - การจัดกิจกรรมภายในเขตต าบลลุ่มล าชีอยากให้ประสานหรือท าหนังสือเชิญสมาชิกให้รับทราบ
ด้วย

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - ถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร เขต 2 (สายบ้านไร่,บ้านวังปลาฝาและหนองส้มโรงฯ) 
ซ่ึงปัจจุบันทางเทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการเลย เพราะช่วงน้ีก็เร่ิมเข้าฤดูฝนแล้ว ฝากผู้บริหาร
ช่วยเร่งและติดตามให้ผู้รับเหมามาด าเนินการให้ด้วย

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
 - ช้ีแจง เร่ือง บันไดพนังก้ันแม่น้ าชีบ้านโนนน้อย จะรีบเร่งประสานผู้รับเหมาให้เพราะยังอยู่ใน
ช่วงของหลักประกันสัญญา
 - ส าหรับชุด อปพร.จะให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเร่งด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เร็วท่ีสุด เพราะ
ชุดท่ีใส่ก็เร่ิมจะช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
 - การจัดกิจกรรมต่างๆภายในเขตต าบลลุ่มล าชี ถ้าท าหนังสือส่งไม่ทันจะประสานทางไลน์ก่อน
เบ้ืองต้น
 - ส าหรับโครงการถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร  เขต 2 จะประสานช่างให้รีบเร่งด าเนินการ
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
เพราะช่วงน้ีก็เข้าฤดูฝนแล้ว

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ทุกท่าน ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมภริยา จะมามอบโรงสีข้าวชุมชน
ให้กับชุมชนบ้านท่าแก-ท่าแกทอง ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านท่าแก ส่วนพิธีกรด าเนินงานจะมอบ
ให้นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - อยากให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างตรวจสอบหรือติดตามโครงการฯ ไม่อยากให้ปล่อยละเลย
และฝากผู้บริหารช่วยติดตามและตรวจสอบให้ด้วย เพราะเป็นโครงการท่ีประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด

นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี
 - กลุ่มสตรีฯ ในแต่ละคร้ังท่ีมาประชุมท่ีเทศบาลต าบลลุ่มล าชี โดยท าหนังสือมาขอใช้ห้องประชุม
แต่เทศบาลก็ยังเรียกเก็บค่าห้องประชุมกับกลุ่มสตรี

ว่าท่ีร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
 - ท่ีเรียกเก็บค่าบริการใช้ห้องประชุม ก็เพราะว่าเทศบาลได้ประกาศใช้ระเบียบเทศบาล
ต าบลลุ่มล าชีว่าด้วยการใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี พ.ศ. 2561 ไปแล้วและต้องใช้บังคับ
หลังวันประกาศใช้ระเบียบฉบับน้ี

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดประชุมเวลา 13.10 น.

ว่าท่ี ร.ต. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ต าแหน่ง

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
แนบท้ายระเบียบเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี พ.ศ. 2561

(ชาติชาย ใครกระโทก)
ชาติชาย ใครกระโทก

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ล าดับ ห้องประชุม จ านวนท่ีน่ัง อัตราค่าธรรมเนียม

1.) ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 50 คนข้ึนไป 1,000 บาท/วัน

ต้ังแต่ 1-50 คน 500 บาท/วัน



ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นางสายฝน  โสวิชัย)

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

ยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน

ตุ่น ทุมพันธ์

ตรวจถูกต้อง

สมัย ป้อจัตุรัส

สายฝน โสวิชัย

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส
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(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)
บุญล้อม หม่ืนจิตร


