บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม 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
นางสายฝน
10
นายสาเรียง
11
นายประยูร
12
นายสมัย

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

รายชื่อผูไ้ ม่เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภา
ลาดับที่
ชื่อ 1
นายอุดร
2
นายโซเวียต
3
นายละมูล
4
นางดา
5
นางหนูฉัตร
6
นายวีรพล
7
นางบุณณดา
8
นางสุพชิ ฌาศ์
9
นางอัญชิษฐา
10
นางไพลิน
11
นายสมชาย
12
นางขวัญพนม
13
นางสกุลชภัสร์
14
นายประยงค์ศกั ดิ์

สกุล
มาสิงห์
หวะสุวรรณ
จีนทอง
ภูมสิ ถาน
วรรณชัย
กุดชัยภูมิ
จรภั กดี สุทธิวงษ์
บารุงนอก
ชาลีแดง
มะลิดา
ศิริ
สถิตย์ชัย
คงสกุล
สิมมะระ

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
สายฝน
สาเรียง
ประยูร
สมัย

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานกลุ่มสตรีตาบลลุ่มลาชี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ครู รร.บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ผอ.กองการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัด
หน.ฝ่ายอานวยการ

ลายมือชื่อ
อุดร
โซเวียต
ละมูล
ดา
หนูฉัตร
วีรพล
บุณณดา
สุพชิ ฌาศ์
อัญชิษฐา
ไพลิน
สมชาย
ขวัญพนม
สกุลชภัสร์
ประยงศักดิ์

หมายเหตุ
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ก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว

สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล
กล่าวเปิดการประชุม
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่ าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
- เชิญครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ชี้แจงรายละเอียดโครงการการแข่งขันกีฬายุวชน
ลุ่มลาชีเกมส์ ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท
นางสุพิชฌาศ์ บารุงนอก ครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
- จากโครงการทีเ่ ขียนเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ จานวน 100,000 บาท
แบ่งออกเป็น งบประมาณในการดาเนินการ,จัดสถานที,่ เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การดาเนินโครงการ
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - เชิญประธานกลุ่มสตรีตาบลลุ่มลาชี ชี้แจงเกี่ยวกับเงินทีท่ างเทศบาลได้อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตาบลลุ่มลาชี(กพสต.) ตั้งไว้จานวน 50,000 บาท
นางหนูฉัตร วรรณชัย ประธานกลุ่มสตรีตาบลลุ่มลาชี
- จากทีเ่ ขียนโครงการเข้ามาเพื่อให้เทศบาลจัดสรรงบอุดหนุนเอกชน ประจาปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2563 จานวน 50,000 บาท เพื่อดาเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีไทยยุค 4.0 และ
ส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีตาบลลุ่มลาชี จาแนกรายจ่ายแบ่งออกเป็น จ่ายค่าวิทยากรในการฝึกอบรม
ค่าสถานทีท่ ใี่ ช้จัดฝึกอบรม เป็นต้น
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอเสนอเพิ่มเติม การจัดโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีไทยยุค 4.0 และส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี
ตาบลลุ่มลาชี อยากให้ขายเวลาในการจัดโครงการสัก 2-3 วัน เพื่อให้เหมาะสมและสมดุลกับเงินที่
ทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลลุ่มลาชี
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมคม 2562 ให้ทปี่ ระชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ให้ทปี่ ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่ จกให้สมาชิก
ตามระเบียบวาระที่ 1 - 5 จานวน 21 หน้า
ประธาน - แจ้งทีป่ ระชุม ตามทีบ่ ันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
กรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ ระชุม ได้มีมติให้
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

สาระ/ มติที่สาคัญ
การรับรองการประชุมทีผ่ ่านมาแล้ว
3.1)รายงานสถานะทางการเงินและการคลัง
ประธาน - เชิญผู้อานวยการกองคลัง ชี้แจง
นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อานวนการกองคลัง
- รายงานรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมวด

ประมาณการ

ภาษีอากร

รับจริง

รับจริงเกิน ประมาณการ

224,086.00

234,771.45

10,685.45

33,845.00

73,594.70

39,749.70

150,100.00

108,587.64 -

41,512.36

รายได้เบ็ ดเตล็ด

12,100.00

8,510.00 -

3,590.00

รายได้จากทุ น

1,000.00

-

1,000.00

ค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญ าติ
รายได้จากทรัพ ย์สิน

-

ภาษีจัดสรร

19,163,000.00 20,568,031.64

1,405,031.64

เงิน อุดหนุ น ทั่ วไป

43,915,869.00 40,228,941.69 -

3,686,927.31

63,500,000.00 61,222,437.12 -

2,277,562.88

รวมทั้ งหมด

- แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.) ข้อมูลเงินสะสม/สารองจ่ายทีจ่ าเป็น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตามแบบ งส.1
เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน

สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมตั ิ แล้ว

หลังจากตรวจสอบยอดเงินและ

แต่ ยังไม่ได้ ดาเนินการ หรือ

ที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (ประมาณ 6 เดื อน) ที่จะต้ องจ่ายให้ประชาชน

หัก เงินสะสมที่ต้ องส่งฝาก ก.ส.ท.

อยู่ระหว่างดาเนินการและยัง

ล่าช้า(ประมาณ 3 เดื อน)

หรือ ก.ส.อ. แล้ว (1)

ไม่ได้ เบิก จ่าย (2)

17,162,841.46

คงเหลือเงินสะสม

(3) = (1)-(2)

-

สารองงบบุค ลากร

(4).

17,162,841.46 9,600,000.00

สารองจ่ายประจา

(5).

เงินสะสมคงเหลือ

สารองกรณี

คงเหลือเงินสะสม

สาธารณภัย 10% ที่นาไปใช้จา่ ยได้
(6)=(3)-(4)-(5)

5,250,000.00 2,312,841.46

(7)=(6)x10%

(8)=(6)-(7)

231,284.15 2,081,557.31

2.) ทุนสารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จานวน 18,892,464.01 บาท
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักแห่งร่างเทศบัญญัติ
/อนุมัติ
(ค้างการพิจารณา)
ประธาน - หารือทีป่ ระชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 จะพิจารณาตามแผนงานฯหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอให้พิจารณาทีละแผนงานฯ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา และให้เริ่มการพิจารณา
หน้าที่ 1/37 เป็นต้นไป
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ผู้รับรอง 1.) นางอนัญญา คาทวี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2.) นายสาเรียง ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
ทีค่ ้างการพิจารณา โดยให้คณะผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติทีละแผนงาน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี พ.ศ. 2563
ตามเอกสารหน้าที่ 1/37-37/37
ประมาณการรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
67,700,000 บาท
แผนงานการบริหารทั่วไป หน้าที่ 1/37-8/37
งานบริหารทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
10,576,209.00 บาท
งบบุคลากร
รวม
8,390,100.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
2,623,920.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,766,180.00 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
1,976,509.00 บาท
- ค่าตอบแทน
รวม
215,000.00 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
1,059,509.00 บาท
- ค่าวัสดุ
รวม
272,000.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
430,000.00 บาท
งบลงทุน
รวม
174,600.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
174,600.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
35,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
35,000.00 บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานทัว่ ไปหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ขออภิปราย หน้าที่ 5/37 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการกิจกรรมรัฐพิธี
ในวาระต่างๆ ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท ขอทราบรายละเอียดการดาเนินโครงการดังกล่าว
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นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
- ชี้แจง หน้าที่ 5/37 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการกิจกรรมรัฐพิธีในวาระต่างๆ
ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท ซึ่งเทศบาลไม่ได้ดาเนินการเอง แต่เป็นการดาเนินการจัดซื้อเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ พวงมาลา ผ้าประดับ เป็นต้น
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- ในแต่ละปีนั้น โครงการกิจกรรมรัฐพิธี ก็มีอยู่หลายวันสาคัญด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการจัดให้สมพระเกียรติของท่าน
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานทัว่ ไปหรือไม่
ที่ประชุม -ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานบริหารงานคลัง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
งานบริหารงานคลัง หน้าที่ 9/37-12/37
รวมทั้งสิ้น
2,807,920.00 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,382,720.00 บาท
- เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวม
2,382,720.00 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
371,200.00 บาท
- ค่าตอบแทน
รวม
151,200.00 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
180,000.00 บาท
- ค่าวัสดุ
รวม
40,000.00 บาท
งบลงทุน
รวม
54,000.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
54,000.00 บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณางานบริหารงานคลัง
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานคลังหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ขออภิปราย หน้าที่ 10/37 งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท
ขอทราบรายละเอียดการดาเนินโครงการดังกล่าว
นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
- ชี้แจง หน้าที่ 10/37 งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท เพื่อเป็นการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนทีภ่ าษี จัดระวางของแต่ละหลังคาเรือนภายในเขตตาบลลุ่มลาชี
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ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานคลังหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการรักษาความสงบภายใน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 13/37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น
80,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
80,000 บาท
- ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
50,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมทั้งสิ้น
360,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
360,000 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
360,000 บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ขออภิปราย หน้าที่ 13/37 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท ในปีงบประมาณ 2562 ได้ดาเนินการ
จัดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ อปพร. หรือไม่ ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย
นายประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
- ขอชี้แจง หน้าที่ 13/37 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท ซึ่งในปีนี้เราจะดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ภายในสิ้นเดือนนี้ สาหรับชุด อปพร.ทีท่ างสภาฯได้
พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดชุด อปพร. ก็ได้ดาเนินการแจกจ่ายให้กับ อปพร.ทุกท่านแล้ว
ได้กาหนด วัน เวลา สถานที่ พร้อมแล้ว จะแจ้งเวียนหนังสือเชิญท่านสมาชิกทราบและเชิญร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดอีกครั้ง
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการศึกษา
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการศึกษา หน้าที่ 14/37-19/37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
1,457,620.00
งบบุคลากร
รวม
1,273,620.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,273,620.00
งบดาเนินงาน
รวม
167,000.00
- ค่าตอบแทน
รวม
30,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
90,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
47,000.00
งบลงทุน
รวม
17,000.00
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
17,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมทั้งสิ้น
12,423,980.00
งบบุคลากร
รวม
5,810,280.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,810,280.00
งบดาเนินงาน
รวม
3,948,700.00
- ค่าตอบแทน
รวม
50,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
2,009,900.00
- ค่าวัสดุ
รวม
1,888,800.00
งบลงทุน
รวม
45,000.00
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
45,000.00
งบเงินอุดหนุน
รวม
2,620,000.00
- เงินอุดหนุน
รวม
2,620,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศึกษา
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศึกษาหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสาธารณสุข
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 19/37-23/37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น
967,760.00
งบบุคลากร
รวม
809,760.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
809,760.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
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งบดาเนินงาน
รวม
122,000.00 บาท
- ค่าตอบแทน
รวม
50,000.00 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
50,000.00 บาท
- ค่าวัสดุ
รวม
22,000.00 บาท
งบลงทุน
รวม
36,000.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
36,000.00 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมทั้งสิ้น
992,000.00 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
552,000.00 บาท
- ค่าตอบแทน
รวม
20,000.00 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
462,000.00 บาท
- ค่าวัสดุ
รวม
70,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
440,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนเอกชน
รวม
440,000.00 บาท
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสาธารณสุข
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสาธารณสุขหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ขออภิปราย หน้าที่ 21/37 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ตั้งไว้จานวน 275,000 บาท
ขอทราบในรายละเอียดของโครงการ ดังกล่าว
นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- ขอชี้แจง หน้าที่ 21/37 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ตั้งไว้จานวน 275,000 บาท
แบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีเ่ ข้าเวรยาม ทัง้ 12 เดือน,ค่าน้ามันเชื้อเพลิง,ค่าเวชภัณฑ์ทใี่ ช้
ในรถ เป็นต้น
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ก่อนอื่นก็ต้องขอชมเชยและขอบคุณ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องปฏิบัติงานรถ EMS ได้ดีมาก
เรียกใช้บริการฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสาธารณสุขหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสังคมสงเคราะห์
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 24/37-26/37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวมทั้งสิ้น
1,682,100.00 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,580,100.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,580,100.00 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
97,000.00 บาท
- ค่าตอบแทน
รวม
7,000.00 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
65,000.00 บาท
- ค่าวัสดุ
รวม
25,000.00 บาท
งบลงทุน
รวม
5,000.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,000.00 นาท
งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์
รวมทั้งสิ้น
200,000.00 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
150,000.00 บาท
- ค่าใช้สอย
รวม
150,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
50,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนเอกชน
รวม
50,000.00 บาท
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสังคมสงเคราะห์
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ขออภิปราย หน้าที่ 26/37 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ตั้งไว้จานวน 30,000 บาท
อยากทราบรายละเอียดของลักษณะโครงการดังกล่าว
นางอัญชิษฐา ชาลีแดง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- ขอชี้แจง หน้าที่ 26/37 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสงคมเคราะห์
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ตั้งไว้จานวน 30,000 บาท
ลักษณะการดาเนินโครงการจะเป็นการซ่อมแซมต่อเติมทีอ่ ยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุต่อไป
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานเคหะและชุมชน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 27/37-30/37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวมทั้งสิ้น
3,704,480.00
งบบุคลากร
รวม
2,716,980.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,716,980.00
งบดาเนินงาน
รวม
965,000.00
- ค่าตอบแทน
รวม
130,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
285,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
545,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
5,000.00
งบลงทุน
รวม
22,500.00
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
22,500.00
งานไฟฟ้าถนน
รวมทั้งสิ้น
1,300,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
1,300,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,300,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานเคหะและชุมชน
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานเคหะและชุมชนหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 31/37
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมทั้งสิ้น
90,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
90,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
90,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 31/37
งานกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งสิ้น
160,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
160,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
160,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น
190,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
190,000.00
- ค่าใช้สอย
รวม
190,000.00
จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 32/37-36/37
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
6,600,000.00
งบลงทุน
รวม
6,600,000.00
- ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
6,600,000.00
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการเกษตร
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงานการเกษตร หน้าที่ 36/37
งานส่งเสริมการเกษตร
รวมทั้งสิ้น
20,000.00
งบดาเนินงาน
รวม
20,000.00
- ค่าวัสดุ
รวม
20,000.00
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการเกษตร
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการเกษตรหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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ประธาน - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานงบกลาง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
แผนงบกลาง หน้าที่ 36/37-37/37
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวม
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รวม
- เบี้ยยังชีพคนพิการ
รวม
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รวม
- เงินสารองจ่าย
รวม
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รวมทั้งสิ้น
- เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รวม
ในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่
- เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
รวม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของสานักงานประกันสังคม รวม

24,107,931.00
260,316.00
15,576,000.00
7,257,600.00
138,000.00
200,000.00
676,015.00
159,345.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

504,670.00

บาท

12,000.00

บาท

ร่างเทศบัญญัติคณะผู้บริหารได้นาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ตามเอกสารทีแ่ จกให้สมาชิกนั้น

ประธาน
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม

ประธาน

ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพื่อทีจ่ ะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สั่งพัก 15 นาที
- สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานงบกลางหรือไม่
- ไม่มี
- ขอมติทปี่ ระชุมให้ความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติ ประจาปี พ.ศ. 2563
- มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
0 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
- หารือทีป่ ระชุม หลังจากมีการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการเข้าสู่ขั้นการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ให้ทปี่ ระชุมเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ
จะแต่งตั้งกี่คน
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นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน
ผู้รับรอง 1. นางสายฝน โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นายสาเรียง ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน
ตามทีน่ างอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - แจ้งทีป่ ระชุม ตามทีส่ มาชิกให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน
จึงขอให้ทปี่ ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติและให้ความเห็นชอบทีละคน
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอ นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีห่ นึ่ง
ผู้รับรอง 1. นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นายประยูร พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห่ นึ่ง ตามที่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอนายบุญล้อม หมื่นจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - ให้ทปี่ ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ อง
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอ นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีส่ อง
ผู้รับรอง 1. นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นางอนัญญา คาทวี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ อง ตามที่
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอ นางสายโยน พร้อมสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - ให้ทปี่ ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ าม
นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอ นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีส่ าม
ผู้รับรอง 1. นายตุ่น ทุม่ พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2. นางสายฝน โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ าม
ตามทีน่ างสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอ
นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - ให้ทปี่ ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ ี่
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีส่ ี่
ผู้รับรอง 1. นายสาเรียง ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นายประยูร พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ ี่ ตามที่
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
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ประธาน - ให้ทปี่ ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห่ ้า
นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอ นายประยูร พันธุ์กุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีห่ ้า
ผู้รับรอง 1. นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นายสมัย ป้อจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห่ ้า ตามที่
นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอ นายประยูร พันธุ์กุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - แจ้งทีป่ ระชุมทราบ รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ มีจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญล้อม หมื่นจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2. นางสายโยน 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 ถึงการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการแปรญัตติ
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ชี้แจง ในการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ทัง้ 5 ท่านจะต้องปรึกษาหารือกันว่า
จะเลือกใครทาหน้าทีเ่ ป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มีหน้าทีร่ ับคาแปร
ญัตติจากสมาชิกทีเ่ สนอคาแปรญัตติ ซึ่งจะต้องมีการกาหนดระยะเวลาในการรับคาแปรญัตติ
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งขอให้สภาฯ เสนอ
ประธาน - ให้ทปี่ ระชุม เสนอระยะเวลาในการยื่นคาแปรญัตติ จะกาหนดวันไหน ระยะเวลาเท่าใด
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอให้มีการรับคาแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในวันที่ 20,21 และ 22 สิงหาคม
2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ผู้รับรอง 1. นางอนัญญา คาทวี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2. นายตุ่น ทุมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
ประธาน - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
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ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาในการยื่นคาแปรญัตติ ในวันที่ 20,21 และ 22
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามที่ นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - แจ้งวันเวลาในการยื่นคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือวันที่ 20,21 และ 22
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ประชุมพิจารณาคาแปรญัตติ และเสนอมติทปี่ ระชุมนาเข้าประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ต่อไป
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอเลื่อนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 การแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ผู้รับรอง 1. นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นางสายฝน โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบ ตามทีน่ ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี เขต 1 เสนอให้เลื่อนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ จานวน
- เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- สอบถามทีป่ ระชุม เนื่องด้วยบันไดพนังกั้นแม่น้าชีบ้านโนนน้อยทรุดตัวลง ยังไม่เห็นช่างหรือ
ผู้รับเหมาออกมาดาเนินการซ่อมแซมให้เลยและยังอยู่ในช่วงหลักประกันสัญญาของโครงการ
หรือไม่ อยากให้ท่านเร่งรัดผู้รับเหมารีบมาดาเนินการ
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามทีป่ ระชุม โครงการปรับปรุงห้องน้าสานักงานและภายนอกอาคารสานักงาน ทีต่ ั้งไว้
จานวน 300,000 บาท คงจะขอทราบรายละเอียดของโครงการ
- ขอสอบถาม เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ทางเทศบาลพอจะจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่
เพื่อช่วยราษฎรทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้ง และผู้ใหญ่บ้านวังกุ่มอยากจะได้ประตูน้าปิด-เปิด

-17วาระที่สาคัญ

สาระ/ มติที่สาคัญ
เป็นท่อบล็อคคอนเวิร์คเพื่อปล่อยน้าลงแม่น้าชี เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมในภายภาคหน้า
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
- ชี้แจง ตามทีส่ มาชิกเรียนถามเรื่อง บันใดพนังกันแม่น้าชีทที่ รุดตัวลง บ้านโนนน้อย
ทางผู้บริหารก็ได้ประสานผู้รับเหมาให้เร่งมาดาเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ยังไม่มาสักที
พยายามติดต่อกับผู้รับเหมาตลอด สาหรับหลักประกันสัญญาว่าจ้างยังไม่ครบสัญญา
- ชี้แจง เรื่อง รายละเอียดโครงการปรับปรุงห้องน้าสานักงานและภายนอกอาคารสานักงาน
จะให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการซ่อมแซมโครงการขยายคลองส่งน้าท่ากกโพธิ์ ทีส่ ะพาน
คลองส่งน้ามันหักลง สัญญาว่าจ้างหมดหรือยัง สามารถนาหรือหางบประมาณตัวไหนหรือ
โครงการไหนมาดาเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ ชาวบ้านก็ฝากนาเรียนถามคณะผู้บริหาร
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ชี้แจง งบประมาณโครงการปรับปรุงห้องน้าสานักงานและภายนอกอาคารสานักงาน จานวน
300,000 บาท ณ ตอนนี้ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า เดือนมิถุนายน ค้างจ่าย
อยู่ประมาณ จานวน 120,000 บาท และยังเหลืออีก 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคมและกันยายนอีก
เกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ ในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ
ว่าโครงการไหนไม่ดาเนินการก็จะได้รวบรวมนามาเสนอทีป่ ระชุมสภาอีกครั้ง ในวันที่ 26 สิงหาคม
2562
- ส่วนเรื่องของสะพานสูบน้าท่ากกโพธิ์ทหี่ ักลง ณ ตอนนี้กาลังให้โยธาธิการจังหวัดชัยภูมิออกแบบ
โครงสร้างในการก่อสร้างและเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย จะพยายามเร่งดาเนินการให้ทันเวลา
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่ าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.35 น.

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

-18ตรวจถูกต้อง
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

