บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชือ่ ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชือ่ - สกุล
1
นายยุทธศักดิ์
ศรีษะเทียน
2 นายหงษ์
ถนอมสัตย์
3 ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
4 นายวิฑูรย์
เมวงษา
5 นายบุญล้อม
หมืน่ จิตร
6 นางอนัญญา
คาทวี
7 นายตุ่น
ทุมพันธ์
8 นางสิรจิ รรยา
พร้อมสันเทียะ
9 นางสายฝน
โสวิชัย
10 นายสาเรียง
ดุงสูงเนิน
11 นายประยูร
พันธุ์กุ่ม
12 นายสมัย
ป้อจัตุรสั
รายชือ่ ผู้ไม่เข้าประชุม
ลาดับที่
ชือ่ - สกุล
รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ลาดับที่
ชือ่ - สกุล
1
นายอุดร
มาสิงห์
2 นายโซเวียต
หวะสุวรรณ
3 นางดา
ภูมิสถาน
4 นายคาดี
แสงบัลลังค์
5 นายประยงค์ศักดิ์ 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

ลายมือชือ่
ยุทธศักดิ์
หงษ์
ชาติชาย
วิฑูรย์
บุญล้อม
อนัญญา
ตุ่น
สายโยน
สายฝน
สาเรียง
ประยูร
สมัย

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
-

ลายมือชือ่
-

หมายเหตุ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ลายมือชือ่
อุดร
โซเวียต
ดา
คาดี
ประยงค์ศักดิ์

หมายเหตุ
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ก่อนการประชุม

สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )
- เชิญประธานสภาฯจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้

1.1) เรื่องการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี สมัยสามัญ

ที่ประชุมทราบ

ประจาปี 2563
ประธาน - หารือที่ประชุมเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ที่กาหนดให้สภากาหนดจานวน
สมัยสามัญ ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภา สมัยสามัญประจาปี วันเริ่ม
ประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจาปีสมัยแรก
ของปีถัดไป เพื่อให้สภาได้เสนอโดยจะขอให้สภาเสนอการกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2563 จะประชุมกี่สมัย ระยะเวลาและการเริ่มต้นประชุม
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 4 สมัย คือ
สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน
ผู้รับรอง 1.นายวิฑูรย์ เมวงษา
2.นายสาเรียง ดุงสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2

ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่ นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี ขต 1 เสนอการกาหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี 2563 จานวน 4 สมัย
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน - หารือเรื่อง การกาหนดวันเริ่มต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปีของปีถัดไป
ปี พ.ศ.2564 และระยะเวลาของการประชุม สมัยสามัญ ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ที่ประชุมเสนอ
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สาระ/ มติที่สาคัญ
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 คือ เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 โดยกาหนดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2564
ผู้รับรอง 1.นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2.นายประยูร พันธ์กุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่ นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอการกาหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
พ.ศ.2564 คือ เดือนกุมภาพันธ์
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน - แจ้งที่ประชุม การกาหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2563 ของเทศบาล
ตาบลลุ่มลาชี มีจานวน 4 สมัย คือ
สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน
และการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2564 คือ สมัยที่ 1
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยสมัยประชุมมีกาหนดสมัยละ 30 วัน ซึ่งจะได้ทา
ประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป และหารือกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
จะประชุมกันกี่วัน ซึ่งในระเบียบการประชุมก็มีไม่มาก อยากให้สภาฯ
เสนอเพื่อการพิจารณาจะได้ลงตัวและให้กระชับต่อการอภิปรายหรือการพิจารณา
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2563 จานวน 2 วัน
คือวันที่ 17,18 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้รับรอง 1.นางอนัญญา คาทวี
2.นายสาเรียง ดุงสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2

ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการกาหนดวันประชุมสภา สมัยที่ 1/2563 ตามที่
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอจานวน 2 วัน คือ
วันที่ 17,18กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน - แจ้งที่ประชุมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2563 จะประชุม 2 วัน คือ
วันที่ 17,18 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้สมาชิกมาประชุมตรงต่อเวลา เพื่อจะได้พิจารณา
ระเบียบวาระประชุมเป็นไปตามที่กาหนด

ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมครั้งที่แล้ว ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
เรื่องรับรองรายงาน

2562 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้สมาชิกตามระเบียบวาระที่
1- 5 จานวน 7 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว กรณีที่ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ได้มีมติให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
ที่ประชุม - ไม่มี

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

4.1) เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนครั้งที่ 4) ประจาปีงบประมาณ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พ.ศ.2563
/ อนุมัติ

4.1.1) การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 1 รายการ
(1) จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- มอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
- ด้วยสานักปลัดเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้มีวัตถุประสงค์ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
ในรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อรักษาความปลอดภัยทั่วไปบริเวณรอบ ๆ อาคารสานักงาน
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สาระ/ มติที่สาคัญ
เทศบาลซึ่งมีรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนครั้งที่ 4) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ดังนี้
โอนมาจาก
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบ

บุคลากร

หมวดรายจ่าย

เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ

-

งบประมาณอนุมัติ

1,360,680 บาท

งบประมาณก่อนโอน

1,060,048 บาท

จานวนเงินที่โอน
งบประมาณหลังโอน
เหตุผล/คาชี้แจง

64,000 บาท(-)

996,048 บาท
- เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสาหรับจ่าย

โอนมาตั้งจ่ายในรายการใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน

บริหารทั่วไป

งบ

ลงทุน

หมวดรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการ/รายการ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไปพร้อมติดตั้ง จานวน 2 ตัว

งบประมาณอนุมัติ

-

บาท

งบประมาณก่อนโอน

-

บาท

จานวนเงินที่โอน
งบประมาณหลังโอน
เหตุผล/คาชี้แจง

64,000 บาท(+)

64,000 บาท
- เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2563 จึงจาเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายใน
รายการใหม่ / เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
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สาระ/ มติที่สาคัญ
แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ตัว
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)
สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สาหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Imags Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streamimg) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐานH.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่าและสามารถทางานได้ตามาตรฐาน IEEE 820.3af (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10◦C ถึง 50◦C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS,"NTP หรือ SNTP",SNMP,
RTSP,IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
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สาระ/ มติที่สาคัญ
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ
MicroSD Card หรือ MiNi SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Program
ming (AP) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือสามารถ Download
จากเว็บผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- ก็เห็นด้วยกับการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพราะในเขตตาบลลุ่มลาชีเรา
มีเหตุลักขโมยเกิดขึ้นบ่อยมาก อยากให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินให้งานได้นานที่สุด
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ก็เห็นด้วยกับการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พอมีเหตุการณ์ลักขโมยเกิดขึ้น
ก็ไม่สามารถที่จะย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้และอยากให้เกิดการครอบคลุม
รัดกุมมากกว่านี้
ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ซึ่งเราจะต้องหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านนี้โดยเฉพาะ(อาจารย์ทางด้านเทคนิค) ก็จะได้จัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามสเปคของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
- ตามที่ของจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 2 ตัว ซึ่งจะนามาติดตั้ง
บริเวณสี่แยกบ้านโนนน้อย 1 ตัว และบริเวณสี่แยกเส้นทางไปบ้านท่าแก(หน้าที่พัก
สายตรวจโนนน้อย) 1 ตัว
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1) เรื่อง การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนครั้งที่ 4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4.1.1) การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 1 รายการ
คือ (1) จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 2 ตัวๆละ 32,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด 64,000 บาท
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
- มีมติไม่เห็นชอบ

จานวน

10

เสียง

จานวน

-

เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ

เรื่อง อื่นๆ

นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ต้องขอขอบคุณที่ฝ่าบบริหารอนุมัติให้มีการสูบน้าลงคลองตูมกา ซึ่งประชาชน
มีความจาเป็นในการใช้น้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
นายคาดี แสงบัลลังค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านท่าแก ม.2
และบ้านท่าแกทอง ม.22 ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยการแต่งกาย
ชุดสีกากีตามต้นสังกัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามเรื่องการทาไฟแสงจันทร์บ้านวังกุ่ม ซึ่งช่างไฟบอกว่าไม่สามารถติดตั้ง
ได้อีกแล้ว เพราะมันจะทาให้ระบบไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้าน จึงจาเป็นต้องขอเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้าจะแก้ไขและดาเนินการอย่างไรได้บ้าง
ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เนื่องจากไฟฟ้าแสงจันทร์มีการติดตั้งเพิ่มจานวนหลายหมู่บ้าน แต่ถ้าต้องติดตั้งเพิ่ม
หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องใช้งบประมาณหลายแสนบาทและต้องบรรจุลงในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย และถ้าเป็นการเพิ่มมิเตอร์หลายหมู่บ้านน่าจะประสานขอเพิ่มโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง
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ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม เวลา 17.00 น.

ชาติชาย ใครกระโทก

ผู้จดรายงานการประชุม

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

(นายตุ่น ทุมพันธ์)
สมัย ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
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(นางสายฝน โสวิชัย)
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