
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 นางสิริจรรยา พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

9 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

12 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

- - - -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

4 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

5 นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประยงค์ศักด์ิ

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

-

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  2563

วันท่ี 17 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม



วาระท่ีส าคัญ

ก่อนการประชุม ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )

 - เชิญประธานสภาฯจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ

กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ืองประธานแจ้งให้ 1.1) เร่ืองการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ

ท่ีประชุมทราบ ประจ าปี 2563

ประธาน  - หารือท่ีประชุมเน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ท่ีก าหนดให้สภาก าหนดจ านวน

สมัยสามัญ ประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี วันเร่ิม

ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรก

ของปีถัดไป เพ่ือให้สภาได้เสนอโดยจะขอให้สภาเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปี 2563 จะประชุมก่ีสมัย ระยะเวลาและการเร่ิมต้นประชุม

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 4 สมัย คือ

สมัยท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 4 เดือนธันวาคม 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน

ผู้รับรอง 1.นายวิฑูรย์ เมวงษา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.นายส าเรียง ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

 ลุ่มล าชี ขต 1 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 จ านวน 4 สมัย

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธาน  - หารือเร่ือง การก าหนดวันเร่ิมต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปีของปีถัดไป 

 ปี พ.ศ.2564 และระยะเวลาของการประชุม สมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป

ให้ท่ีประชุมเสนอ
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วาระท่ีส าคัญ

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 คือ เดือนกุมภาพันธ์

พ.ศ.2564 โดยก าหนดต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันท่ี 2 มีนาคม 2564

ผู้รับรอง 1.นายวิฑูรย์ เมวงษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.นายประยูร พันธ์กุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 

พ.ศ.2564 คือ เดือนกุมภาพันธ์

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ของเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี มีจ านวน 4 สมัย คือ

สมัยท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 4 เดือนธันวาคม 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน

และการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2564 คือ สมัยท่ี 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยสมัยประชุมมีก าหนดสมัยละ 30 วัน ซ่ึงจะได้ท า

ประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป และหารือก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  

จะประชุมกันก่ีวัน ซ่ึงในระเบียบการประชุมก็มีไม่มาก อยากให้สภาฯ 

เสนอเพ่ือการพิจารณาจะได้ลงตัวและให้กระชับต่อการอภิปรายหรือการพิจารณา

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ปี พ.ศ.2563 จ านวน 2 วัน 

คือวันท่ี 17,18 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้รับรอง 1.นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

 -3-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในการก าหนดวันประชุมสภา สมัยท่ี 1/2563 ตามท่ี

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอจ านวน 2 วัน คือ 

วันท่ี 17,18กุมภาพันธ์ 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ปี พ.ศ.2563 จะประชุม 2 วัน คือ

วันท่ี 17,18 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้สมาชิกมาประชุมตรงต่อเวลา เพ่ือจะได้พิจารณา

ระเบียบวาระประชุมเป็นไปตามท่ีก าหนด

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

เร่ืองรับรองรายงาน คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ

การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 

2562 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิกตามระเบียบวาระท่ี

1- 5 จ านวน 7 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้ว กรณีท่ีขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าท่ีประชุม

ได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 4) ประจ าปีงบประมาณ

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา พ.ศ.2563

/ อนุมัติ 4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ

(1) จัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - มอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ

นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

 - ด้วยส านักปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้มีวัตถุประสงค์ขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย

ในรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์

วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพ่ือรักษาความปลอดภัยท่ัวไปบริเวณรอบ ๆ อาคารส านักงาน
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เทศบาลซ่ึงมีรายละเอยีดในการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 4) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ดังน้ี

โอนมาจาก

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ  - 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอส าหรับจ่าย

โอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการ/รายการ จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 

ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย

ท่ัวไปพร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ตัว

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายใน

รายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 

996,048                  

-                          

-                          

64,000                     

1,060,048                 

64,000                     

1,360,680                 
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แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ตัว

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562

 - มีความละเอยีดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 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)

ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี

(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)

 - มีขนาดตัวรับภาพ (Imags Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

 - สามารถตรวจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

 - สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก

(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

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่าและสามารถท างานได้ตามาตรฐาน IEEE 820.3af (Power over

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับ

หุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

 - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10◦C ถึง 50◦C เป็นอย่างน้อย

 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS,"NTP หรือ SNTP",SNMP,

RTSP,IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
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 - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ

MicroSD Card หรือ MiNi SD Card

 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Program

ming (AP) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องหรือสามารถ Download

จากเว็บผู้ผลิต

 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน

ท่ีมีคุณภาพ

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ก็เห็นด้วยกับการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพราะในเขตต าบลลุ่มล าชีเรา

มีเหตุลักขโมยเกิดข้ึนบ่อยมาก อยากให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินให้งานได้นานท่ีสุด

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ก็เห็นด้วยกับการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พอมีเหตุการณ์ลักขโมยเกิดข้ึน

ก็ไม่สามารถท่ีจะย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้และอยากให้เกิดการครอบคลุม

รัดกุมมากกว่าน้ี

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ในการจัดซ้ือจัดจ้างเก่ียวกับครุภัณฑ์ ซ่ึงเราจะต้องหาผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ

ด้านน้ีโดยเฉพาะ(อาจารย์ทางด้านเทคนิค) ก็จะได้จัดซ้ือจัดจ้างให้ได้ตามสเปคของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

 - ตามท่ีของจัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 2 ตัว ซ่ึงจะน ามาติดต้ัง

บริเวณส่ีแยกบ้านโนนน้อย 1 ตัว และบริเวณส่ีแยกเส้นทางไปบ้านท่าแก(หน้าท่ีพัก

สายตรวจโนนน้อย) 1 ตัว

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณา

การโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

คือ (1) จัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 2 ตัวๆละ 32,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังหมด 64,000 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ

เร่ือง อ่ืนๆ นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ต้องขอขอบคุณท่ีฝ่าบบริหารอนุมัติให้มีการสูบน้ าลงคลองตูมกา ซ่ึงประชาชน

มีความจ าเป็นในการใช้น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค

นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

 - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) 

ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหนองหล่ม บ้านท่าแก ม.2 

และบ้านท่าแกทอง ม.22 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยการแต่งกาย

ชุดสีกากีตามต้นสังกัด เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเร่ืองการท าไฟแสงจันทร์บ้านวังกุ่ม ซ่ึงช่างไฟบอกว่าไม่สามารถติดต้ัง

ได้อกีแล้ว เพราะมันจะท าให้ระบบไฟฟ้าดับท้ังหมู่บ้าน จึงจ าเป็นต้องขอเพ่ิมหม้อแปลง

ไฟฟ้าจะแก้ไขและด าเนินการอย่างไรได้บ้าง

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - เน่ืองจากไฟฟ้าแสงจันทร์มีการติดต้ังเพ่ิมจ านวนหลายหมู่บ้าน แต่ถ้าต้องติดต้ังเพ่ิม

หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องใช้งบประมาณหลายแสนบาทและต้องบรรจุลงในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย และถ้าเป็นการเพ่ิมมิเตอร์หลายหมู่บ้านน่าจะประสานขอเพ่ิมโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือความชัดเจนอกีคร้ัง
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ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม เวลา 17.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นายประยูร พันธ์กุ่ม)

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

ตุ่น  ทุมพันธ์

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย

(นางสายฝน  โสวิชัย)

 -9-

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

                 ชาติชาย  ใครกระโทก            

      (ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย    ใครกระโทก)

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

    ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หม่ืนจิตร
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