
เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น.
รายช่ือผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2564

วันท่ี 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์ ประธานสภา ศักด์ิชัย
2 นายสมยั ป้อจัตุรัส รองประธานสภาฯ สมยั
3 นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาฯ สายฝน
4 นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จรูญ
5 นายธีระพงษ์ บ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธีระพงษ์
6 นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เด่นเดือน
7 นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา
8 นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พิเชษฐ
9 นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หนูชิด
10 นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วีระ
11 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
12 นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ธนกร

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรี ธวัชชัย
2 นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี สมนึก
3 นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรี อุทัย
4 นายสวง ถนอมสัตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สวง
5 นายบุญกอง มณีรุ่ง ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี บุญกอง
6 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล ชาติชาย
7 นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง บุณณดา
8 นางสาวนิอร ชาติชนะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ นิอร
9 นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ไพลิน
10 จ.ส.อ.ณชพล คะสะกุล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณชพล
11 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด สกุลชภัสร์
12 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขวัญพนม
13 นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย
14 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม
ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล



วาระท่ีส าคัญ

ก่อนการประชุม นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่1 

เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที ่17 สิงหาคม 2564 ให้ทีป่ระชุมทราบ

การประชุมคร้ังท่ีแล้ว นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่1  

เมื่อวันที ่17 สิงหาคม 2564 ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่จกให้สมาชิก

ตามระเบียบวาระที ่1 - 5 จ านวน 37 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกรายงานการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังที ่กรณีทีพิ่มพ์ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่าทีป่ระชุม

ได้มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 3 ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี เสนอเร่ืองเพ่ือทราบ

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
 - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในต าบลลุ่มล าชี
ของเรา ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้มากักตัวอยู่ทีบ้่าน จ านวน 28 ครัวเรือน ได้แก่ 
1.) บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที ่1 จ านวน 2 ครัวเรือน
2.) บ้านท่าแก หมู่ที ่2 จ านวน 2 ครัวเรือน

3.) บ้านป่ายาง หมู่ที ่3 จ านวน 5 ครัวเรือน

4.) บ้านโนนน้อย หมู่ที ่4 จ านวน 9 ครัวเรือน

5.) บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 จ านวน 3 ครัวเรือน

6.) บ้านหางเรียง หมู่ที ่8 จ านวน 5 ครัวเรือน
7.) บ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11 จ านวน 2 ครัวเรือน
8.) บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที ่15 จ านวน 2 ครัวเรือน
9.) บ้านคลองโลโพ หมู่ที ่16 จ านวน 4 ครัวเรือน
10.) บ้านโนนโพธ์ิทอง หมู่ที ่21 จ านวน 1 ครัวเรือน

ทางเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก็ได้ด าเนินการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ทีม่ากักตัวเรียบร้อยแล้ว
ท่ีประชุม  - รับทราบ

 -2-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเร่ืองเสนอเพ่ือทราบหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

เร่ือง เสนอเพ่ือ 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่าง

พิจารณา/อนุมัติ เทศบัญญัติ (ค้างการพิจารณา)

ประธาน  - หารือทีป่ระชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ

พ.ศ.2565 จะพิจารณาตามแผนงานฯหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้พิจารณาทีละแผนงานฯ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา และให้เร่ิมการพิจารณา

หน้าที ่19/69 - 69/69 เป็นต้นไป

ผู้รับรอง 1.) นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติให้ความเห็นชอบตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เสนอให้พิจารณาทีละแผนงานและให้เร่ิมการพิจารณาต้ังแต่หน้าที ่19/69-69/69

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ทีค้่างการพิจารณา

โดยให้คณะผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติทีละแผนงาน

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประมาณการรายจ่าย รวมท้ังส้ิน 71,500,000           บาท
ตามเอกสารหน้าที ่19/69-69/69  
แผนงานงบกลาง หน้าที ่19/69-20/69
งบกลาง รวมท้ังส้ิน 25,326,224.00      บาท

งบกลาง รวม 25,326,224.00      บาท

งบกลาง รวม 25,326,224.00      บาท

 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวม 272,670.00            บาท

 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน รวม 12,000.00             บาท

 - เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รวม 17,263,200.00        บาท
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วาระท่ีส าคัญ
 - เบ้ียยังชีพความผู้พิการ รวม 6,396,600.00         บาท
 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวม 132,000.00            บาท
 - เงินส ารองจ่าย รวม 200,000.00            บาท
 - รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 1,039,754.00         บาท
 - เงินช่วยพิเศษ รวม 10,000.00             บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานงบกลาง

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานงบกลางหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานบริหารงานทัว่ไป
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้าที ่21/69-35/69
งานบริหารท่ัวไป หน้าที ่21/69-31-69  รวมท้ังส้ิน 10,510,556.00      บาท
งบบุคลากร รวม 9,209,340.00        บาท
 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640.00         บาท
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,584,700.00         บาท
งบด าเนินงาน รวม 1,266,216.00        บาท
 - ค่าตอบแทน รวม 171,000.00            บาท
 - ค่าใช้สอย รวม 522,716.00            บาท
 - ค่าวัสดุ รวม 245,000.00            บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 327,500.00            บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000.00            บาท
 - เงินอุดหนุน รวม 35,000.00             บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไปหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้าที ่21/69-35/69

งานบริหารงานคลัง หน้าที ่31/69-35/69 รวมท้ังส้ิน 2,804,680.00        บาท
งบบุคลากร รวม 2,508,480.00        บาท
 - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 2,508,480.00         บาท
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งบด าเนินงาน รวม 296,200.00           บาท
 - ค่าตอบแทน รวม 156,200.00            บาท
 - ค่าใช้สอย รวม 90,000.00             บาท
 - ค่าวัสดุ รวม 45,000.00             บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000.00               บาท
จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลังหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการรักษาความสงบภายใน

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที ่35/69-37/69
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  รวมท้ังส้ิน 75,000                บาท

งบด าเนินงาน รวม 75,000                บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 30,000                 บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 15,000                 บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 30,000                 บาท

งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย        รวมท้ังส้ิน 325,000               บาท

งบด าเนินงาน รวม 325,000               บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 325,000                บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบลาต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขออภิปราย หน้าที ่30/69 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ 

โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จ านวน 30,000 บาท

ขอทราบรายละเอียดของโครงการใช่โครงการเดียวกับอบรมเพ่ิมศักยภาพของ อปพร.หรือไม่

ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบชี้แจง

จ่าสิบเอกณชพล คะสะกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - คนละโครงการ ซ่ึงเป็นการจัดต้ังไว้รับรองโครงการของจังหวัดชัยภูมิ เป็นการจัดการอบรม

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง เพ่ืออบรมเจ้าหน้าทีชุ่ดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการศึกษา

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการศึกษา หน้าที ่37/69-45/69
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวมท้ังส้ิน 1,496,420.00        บาท

งบบุคลากร รวม 1,365,420.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,365,420.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 131,000.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 45,000.00             บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 55,000.00             บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 31,000.00             บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวมท้ังส้ิน 13,515,940.00      บาท

งบบุคลากร รวม 7,077,240.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,077,240.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 3,692,700.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 50,000.00             บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 1,886,300.00         บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 1,756,400.00         บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,746,000.00        บาท

 - เงินอุดหนุน รวม 2,746,000.00         บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศึกษา 

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานการศึกษาหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสาธารณสุข

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานสาธารณสุข   หน้าที ่45/69-50/69
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวมท้ังส้ิน 3,691,320.00        บาท

งบบุคลากร รวม 976,320.00           บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 976,320.00            บาท

งบด าเนินงาน รวม 295,000.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 50,000.00             บาท
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 - ค่าใช้สอย รวม 105,000.00            บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 140,000.00            บาท

งบลงทุน รวม 2,420,000.00        บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,420,000.00         บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       รวมท้ังส้ิน 770,000.00           บาท

งบด าเนินงาน รวม 330,000.00           บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 330,000.00            บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000.00           บาท

 - เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน รวม 440,000.00            บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสาธารณสุข

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสาธารณสุขหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสังคมสงเคราะห์

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานสังคมสงเคราะห์  หน้าที ่51/69-54/69
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์     รวมท้ังส้ิน 1,970,260.00        บาท

งบบุคลากร รวม 1,738,860.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,738,860.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 231,400.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 104,400.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 90,000.00             บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 37,000.00             บาท

งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ รวมท้ังส้ิน 22,000.00            บาท

งบด าเนินงาน รวม 22,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 22,000.00             บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสังคมสงเคราะห์

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานเคหะและชุมชน

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานเคหะและชุมชน   หน้าที ่54/69-60/69

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     รวมท้ังส้ิน 3,871,600.00        บาท

งบบุคลากร รวม 2,812,200.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,812,200.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 1,028,000.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 120,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 315,000.00            บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 591,000.00            บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000.00               บาท

งบลงทุน รวม 31,400.00            บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,400.00             บาท

งานไฟฟ้าและประปา รวมท้ังส้ิน 1,100,000.00        บาท

งบด าเนินงาน รวม 1,000,000.00        บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000.00         บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000.00           บาท

 - เงินอุดหนุน รวม 100,000.00            บาท

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมท้ังส้ิน 900,000.00           บาท

งบด าเนินงาน รวม 900,000.00           บาท
 - ค่าใช้สอย รวม 900,000.00            บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานเคหะและชุมชน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานเคหะและชุมชนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าที ่61/69

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวมท้ังส้ิน    90,000.00            บาท

งบด าเนินงาน รวม 90,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 90,000.00             บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  หน้าที ่61/69-62/69

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมท้ังส้ิน 185,000.00           บาท
งบด าเนินงาน รวม 185,000.00           บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 185,000.00            บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว           รวมท้ังส้ิน 5,000.00              บาท
งบด าเนินงาน รวม 5,000.00              บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 5,000.00               บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้าที ่63/69-69/69
งานก่อสร้าง รวมท้ังส้ิน 4,774,000.00        บาท

งบลงทุน รวม 4,774,000.00        บาท

 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง รวม 4,774,000.00         บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการเกษตร

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

แผนงานการเกษตร หน้าที ่69/69
งานส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังส้ิน 30,000.00            บาท

งบด าเนินงาน รวม 30,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 20,000.00             บาท
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 - ค่าวัสดุ รวม 10,000.00             บาท

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังส้ิน 40,000.00            บาท

งบด าเนินงาน รวม 40,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 40,000.00             บาท

ร่างเทศบัญญัติคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามเอกสารทีแ่จก

ให้สมาชิกนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพ่ือทีจ่ะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการเกษตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการเกษตรหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ส่ังพัก 15 นาที

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่1 ข้ันรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - หารือทีป่ระชุม หลังจากมีการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้วต้องมีการเข้าสู่ข้ันการแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ

จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ให้ทีป่ระชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการ

แปรญัตติจะแต่งต้ังก่ีคน

นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน

ผู้รับรอง 1. นายธีระพงษ์ บ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2. นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน 

ตามทีน่ายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีส่มาชิกให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน

จึงขอให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติและให้ความเห็นชอบทีละคน

นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอ นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหน่ึง
ผู้รับรอง 1. นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

2. นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห่นึ่ง  ตามที่

นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอนายอนุชา มณีรุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่อง

นายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - เสนอนายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสอง
ผู้รับรอง  1. นายจรูญ เมวงษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นายธีรพงษ์ บ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่อง 

ตามทีน่ายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เสนอนายวีระ นบสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่าม

นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอ นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสาม

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ผู้รับรอง  1. นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นางสายฝน  โสวิชัย  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่าม 

ตามทีน่ายพิเชษฐ จ้ันเขว้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอนายส าเรียง ดุงสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ี่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอ นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีส่ี
ผู้รับรอง  1. นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ี่ 

ตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอนายธนกร สะใบทอง

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห้่า

นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอนายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีห้า
ผู้รับรอง  1. นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห้่า ตามที่

นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอ นายหนูชิด วุสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุมทราบ รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1

2. นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

3. นายส าเรียง ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

4. นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

5. นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจง ถึงการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการแปรญัตติ

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจง ในการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ทัง้ 5 ท่านจะต้องปรึกษาหารือกันว่า

จะเลือกใครท าหน้าทีเ่ป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มีหน้าทีรั่บค าแปร

ญัตติจากสมาชิกทีเ่สนอค าแปรญัตติ ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการรับค าแปรญัตติ

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และสถานทีรั่บค าแปรญัตติ ซ่ึงขอให้สภาเสนอ

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุม เสนอระยะเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติ จะก าหนดวันไหน ระยะเวลาเท่าใด

และสถานทีใ่ช้รับค าแปรญัตติ

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอให้มีการรับค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที ่19,20 และ 21 สิงหาคม 

2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ผู้รับรอง 1. นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

2. นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติ ระหว่างวันที ่19,20 และ 

21 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

ตามทีน่ายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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ประธาน  - แจ้งวันเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือวันที ่19,20 และ 21

สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

และให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม พิจารณาค าแปรญัตติ และเสนอมติทีป่ระชุมน าเข้า

ประชุมในวาระที ่2 ข้ันแปรญัตติ ในวันที ่25 สิงหาคม 2564 ต่อไป 

นายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ขอเล่ือนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่2 การแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที ่25 สิงหาคม 2564

ผู้รับรอง 1. นายวีระ นบสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2

2. นายธนกร สะใบทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ ตามทีน่ายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเมทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี เสนอให้เล่ือนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่2 

การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที ่25 สิงหาคม 2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2564 จ านวน 1 ฉบับ

(1) เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564

4.2.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

ประธาน  - เนื่องจากเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ จะขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายและชี้แจงเก่ียวกับ

ระเบียบกฎหมาย เพ่ือให้สภาทราบ

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ซ่ึงเนื่องจากไม่ได้เป็นการพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณ ดังนั้น การพิจารณาผ่านสภาจะต้อง

พิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ โดยในวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ก็ให้สภาทัง้หมดเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ แล้วเสนอให้นายอ าเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและน าเทศบัญญัติมาประกาศใช้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ดังนั้น ขอให้

ท่านประธานสภาหารือทีป่ระชุมพิจารณากรณีดังกล่าวเป็น 3 วาระรวดหรือไม่ 

ประธาน  - หารือทีป่ระชุม เร่ือง การพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวดหรือจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอเสนอให้สภาฯพิจารณา 3 วาระรวด เพราะไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกับงบประมาณ

ผู้รับรอง 1. นายธีระพงษ์ บ ารุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2. นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
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ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เสนอให้สภาฯพิจารณา 3 วาระรวด

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งให้ทีป่ระชุม การพิจาณราร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวด คือ

วาระที ่1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญ ติ

วาระที ่2 ข้ันการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

วาระที ่3 ข้ันการลงมติให้ความเห็นชอบตามเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ปี พ.ศ.2564

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ส่วนรายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย

ในอาคาร พ.ศ.2564 ให้คณะผู้บริหาร เสนอให้สภาทราบและได้พิจารณาในวาระต่อไป

ประธาน เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี 

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าฃี 

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอรายละเอียดเพ่ือให้สภา

พิจารณาต่อไป

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ทีอ่อกโดยอาศัย

อ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2564

เหตุผล
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและ

การจัดระเบียบในการเก็บขนและก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย อีกทัง้การก าหนดให้มีทีร่องรับ
ส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเท
ของเสีย และเพ่ือให้การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่
ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
หลักในการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕64
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ดังน้ัน เพ่ือเป็นการควบคุมมลพิษจากน้ าเสียในครัวเรือนและชุมชนและปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้ดีข้ึน โดยค านึงสภาพของท้องถ่ิน สุขอนามัยของประชาชนและการรักษาสภาพ
ส่ิงแวดล้อมสภาวะปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 บัญญัติให้กระท าได้โดยการตราเทศบัญญัติ

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ว่าด้วยการจัดการน้ าเสีย
ในอาคารโดยการติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 
และแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 20(3) และมาตรา 44แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี และนายอ าเภอบ้านเขว้า จึงตราเทศบัญญัติ
ไว้ดังนี้

ข้อ 1.) เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การติดต้ัง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564”  

ข้อ 2.) เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลต าบลลุ่มล าชี ต้ังแต่เม่ือได้
ประกาศไว้ โดยเปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชีแล้วเจ็ดวัน

ข้อ 3.) บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีได้
ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4.) ในเทศบัญญัติน้ี
“น ้าเสีย” หมายความว่า ของเสียท่ีอยู่ในสภาพเป็นของเหลวรวมท้ังมวลสารท่ีปะปน

มาหรือปนเป้ือนอยู่ในของเหลวนั้น ซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น

“ไขมัน” หมายความว่า สารประกอบหลายชนิดซ่ึงมีลักษณะร่วมกัน คือ ละลายได้
ในตัวท าละลายอินทรีย์ แต่ไม่ละลายน้ า ไขมันในทางเคมี

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ส่ิงท่ีใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ า
ซ่ึงผ่านการใช้แล้ว หรือน้ าเสียซ่ึงผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน ้า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า
หรือการกระท าอ่ืนใดทีเ่ป็นการถ่ายเทน้ า

“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง
แม่น้ า ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะ  แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าท่ีเป็นของเอกชน 
ซ่ึงมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า  ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอ่ืนที่

เจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งต้ัง
ข้อ 5.) เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่อาคารท่ีมีการระบายน้ าท้ิงลงหรือไหลไปสู่

แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับ
อาคารประเภทนั้น
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ข้อ 6.) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดต้ังบ่อดักไขมันและน้ าเสีย

ตามมาตรฐานทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่  ด าเนินการติดต้ัง
บ่อดักไขมันและน้ าเสียส าหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและ
หากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่หรือได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่
เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ก็ให้ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันและน้ าเสียเช่นเดียวกัน

ข้อ 7.) ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี
(1.) เข้าตรวจอาคารและบริเวณทีต้ั่งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก
(2) แนะน าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทีม่ีการระบายน้ าทิง้ลงหรือ

ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันและน้ าเสียให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานทีน่ั้นๆ ภายในสามสิบวัน

ข้อ 8.) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ท าการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ ามัน
หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้การได้
ตามปกติ

ข้อ 9.) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติการตามข้อ7(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10.) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามข้อ 7(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจก าหนดให้
เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาทีเ่จ้าพนักงาน
ท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีก่ าหนดให้ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันและน้ าเสียนั้นเป็นต้นไป
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11.) ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
การปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 12.) ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนทีบ่างแห่ง 
เช่น พ้ืนทีบ่นภูเขา พ้ืนทีเ่กษตรกรรมหรือพ้ืนทีใ่นชนบท เป็นต้น

ข้อ 13.) ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่..... สิงหาคม ........

(ลงชื่อ) .......................................................
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(นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์)
นายอ าเภอบ้านเขว้า

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

(ลงชื่อ) .......................................................
(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)

นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี



วาระท่ีส าคัญ
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
นายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - การติดต้ังข้ึนอยู่กับความเหมาะสม คือ ต้องท าทุกครัวเรือน เลยหรือไม่
ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ชี้แจง
นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - ชี้แจง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร คือ ให้ทุกครัวเรือนติดต้ังบ่อดักไขมันน้ าเสีย
ในอาคาร 

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564 ตามทีค่ณะผู้บริหารเสนอในวาระที ่1 ข้ันการรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ประธาน  - ระเบียบวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เนื่องจากการพิจารณาเทศบัญญัติไม่ใช่เร่ือง

เก่ียวกับงบประมาณ ดังนั้น คงไม่ต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ให้ถือว่าสภาทัง้หมด

เป็นคณะกรรรมการแปรญัตติและสอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ขอความเห็นชอบ เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่2 การแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตามเป็น

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2564

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม การพิจารณา เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564

ในวาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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วาระท่ีส าคัญ
ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
เร่ือง อ่ืนๆ นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอแนะการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลลุ่มล าชี ตรงทีป้่ายเทศบาลหน้าทีพั่กสายตรวจ

ต าบลบ้านโนนน้อย ควรทีจ่ะด าเนินการให้ดูดีกว่านี้ รวมถึงการปฏิบัติงานตามสถานทีอ่ื่นก็เช่นกัน

ส่วนเร่ืองโทรศัพท์จะให้หัวหน้าเก็บไว้ถึงตอนเลิกงานก็ให้เอามาคืน ก็เป็นแนวทางทีเ่ห็นมาก็ให้

คณะผู้บริหารพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 -  สอบถามเก่ียวกับเร่ืองน้ าประปาทีใ่ช้ในส านักงานทีม่ีปัญหาน้ าไหลบ้าน,น้ าไม่ไหลบ้าง 

ควรจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี

 - เร่ืองน้ าประปาหมู่บ้านทีท่างเทศบาลใช้ร่วมหมู่บ้าน ต้องยอมรับว่า เร่ืองการดูแลของ

คณะกรรมการประปาหมู่บ้านอาจจะไม่มีความเข้าใจและเป็นช่วงทีม่ีการเปล่ียนผ่าน ดังนั้น 

เด๋ียวจะดูว่าในส่วนภูมิภาคซ่ึงได้เดินท่อน้ าหน้าส านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชีอาจจะใช้น้ าของ

การประปาส่วนภูมิภาคด้วย ส่วนการดูแลอบรมควรจะเร่ิมดูแนวทางการจัดอบรมให้ความรู้ในการ

ดูแลรักษารวมถึงความสะอาดของน้ าประปาทีใ่ช้ ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลก็พยายามท า

ทุก ๆ เดือนพ่ึงเร่ิมต้นเดือนทีแ่ล้วเด๋ียวในส่วนทีส่มาชิกสอบถามจะได้ไปตรวจสอบดูว่าจะมีวิธีการ

ปรับปรุงอย่างไร ส่วนเร่ืองโทรศัพท์ทีใ่ช้ในช่วงปฏิบัติงานก็คงต้องดูความเหมาะสม เพราะบางคน

ก็ต้องดูต้องใช้งานเพ่ือมีเร่ืองด่วนในการค้นหาเอกสารหรืองานทีเ่ก่ียวข้อง แต่ในการประชุม

พนักงานคงจะได้พูดคุยในรายละเอียดอีกคร้ัง

นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทสบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีม่ีการออกไปส ารวจเก่ียวกับการซ่อมแวมถนนลูกรังทัง้เขต 1 และ

เขต 2 ถือว่าเป็นเร่ืองทีดี่ทีอ่อกไปเป็นทีมจะได้รับรู้ว่าตรงไหนเป็นอย่างไร สามารถชี้แจงให้

ประชาชนและผู้น าเข้าใจได้

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามในกรณีเก่ียวกับงาน อปพร.ทีบ่างคนยังไม่ได้บัตรและเก่ียวกับเร่ืองค่าเบ้ียเล้ียงใน

การปฏิบัติงานการเข้าเวรช่วงเทศกาลของ อปพร.เทศบาลต าบลลุ่มล าชี มีเสียงสะท้อนกลับมา

ไม่ค่อยจะดีเท่าไร่ ขอให้คณะผู้บริหารช่วยก าชับเร่ืองการท างานทีร่วดเร็ว โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้หน่วยงานเทศบาลของเราเสียชื่อเสียง

ประธาน  - มอบให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้ปลัดเทศบาล ชี้แจง
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วาระท่ีส าคัญ

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจงกรณีเก่ียวกับบัตรของ อปพร. ตามทีเ่จ้ากน้าทีท่ีรั่บผิดชอบได้ชี้แจงไปแล้วว่าบัตร อปพร.

ชุดแรกแจกไปหมดแล้ว คงจะเป็นชุดที ่2 ทียั่งไม่ได้ เด๋ียวจะได้ก าชับเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบเร่งรัด

ติดตามให้ ส่วนค่าเบ้ียเล้ียงของ อปพร.ทีเ่ข้าเวรจะได้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายว่าเป็นอย่างไร

เพราะถ้าเป็นแบบทีส่มาชิกสอบถามคงต้องไปดูว่าเกิดจากอะไร ท าไมถึงมีปัญหาเร่ืองค่าเบ้ียเล้ียง

เพราะเป็นเร่ืองส าคัญ มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่วมทัง้เสียชื่อหน่วยงาน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่

นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามเก่ียวกับโครงการทีบ่รรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทีต้ั่งไว้ 

จ านวน 40,000 บาท ไม่ทราบว่าจะได้ด าเนินการหรือไม่ในปีนี้ และงบประมาณนังอยู่หรือไม่

ประธาน  - มอบให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ชี้แจง

นางสาวนิอร ชาติชนะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม

 - ชี้แจงโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทีต้ั่งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครวิด-19 ณ ปัจจุบันสถานก์ดังกล่าวก็ยังไม่ดีข้ึน 

ดังนั้น คงไม่ได้ด าเนินการในปีนี้และงบประมาณก็โอนไปใช้ในเร่ือโควิดหมดแล้ว

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่

นายสมัย ป้อจัตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - เร่ืองการปฏฺบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชี อยากให้ผู้บริหารช่วยตักเตือนพนักงาน

ให้หน่อย ในเร่ืองการให้เกียรติและให้ความเคารพ สท. ปัจจุบันก็มีรุ่นใหม่เข้ามาเยอะ ก็อยากให้

เกียรติเขาหน่อย บางคนก็ทักทายดีแต่บางคนก็ไม่สนใจ ถึงแม้ สท.บางคนจะมีอายุน้อยกว่าหรือ

เป็นสมัยแรก แต่ก็เป็นบุคคลทีป่ระชาชนเลือกเข้ามาเหมือนเป็นตัวแทนของประชาชน ท่านให้

เกียรติเข้าเหมือนให้เกียรติประชาชนเช่นเดียวกัน

ประธาน  - ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ต้องขอบคุณสมาชิกทีเ่ป็นห่วงเก่ียวกับเร่ืองการท างานของเจ้าหน้าทีใ่นส านักงานเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชีก็อาจจะไปได้ที ่สท.บางท่านมีอายุยังน้อยหรือรับเลือกต้ังมาสมัยแรก หรืออาจจะมีความ

สนิทสนมกับพนักงาน ซ่ึงการให้เกียรติ,การให้ความเคารพก็คงจะไม่เหมือนกันทุกคน ถ้าอย่างไร

ประชุมพนักงานประจ าเดือน ผมจะได้แจ้งในทีป่ระชุมเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 

เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน
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วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม

เวลา 12.08 น.

ลงชื่อ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้แล้ว เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2564

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับรองรายงานงานการประชุมสภานี้ เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่2 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ประชุมเมื่อ วันที ่18 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

(นายหนูชิด วุสันเทียะ)

พิเชษฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า)

ศักด์ิชัย

(นางสายฝน โสวิชัย)

ธนกร

(นายธนกร สะใบทอง)

หนูชิด กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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สายฝน

(นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


