
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 หม่ีนจิตร 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 สิริจรรยา
9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
10 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน
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 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล
4 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2563

วันท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม



วาระท่ีส าคัญ

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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล

 กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2  

เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคมคม 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ

การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก

ตามระเบียบวาระท่ี 1 - 5 จ านวน 16 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้วกรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าท่ีประชุม 

ได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เร่ือง เสนอเพ่ือ 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

พิจารณา/อนุมัติ (ค้างการพิจารณา)

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลช้ีแจงในวาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - สืบเน่ืองจากการประชุมสภาฯ ท่ีผ่านมา 2 วัน ได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติให้กับสภาฯ 

ได้พิจารณาของคณะผู้บริหาร และได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 1 

หลังจากน้ีก็จะเป็นข้ันตอนของการแปรญัตติ ซ่ึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ   

จ านวน 5 ท่าน ช่ึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ให้เสนอท่ีประชุมเก่ียวกับ

การแปรญัตติต่อไป

ประธาน  - ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งผลการพิจารณาค าแปรญัตติต่อสภาฯ

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)

 - กระผม นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่ล าชี เขต 1 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอน าเรียนช้ีแจงให้สภาฯทราบ มีรายละเอยีดดังน้ี

ตามท่ีสภาฯมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2564 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 รวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
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จ านวน 5 ท่าน เพ่ือรับค าแปรญัตติ โดยสภาฯก าหนดให้รับค าแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 20,21

และ 22 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ซ่ึงปรากฎว่าวันท่ี 21 สิงหาคม 

2563 ได้มีนายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี และนางอนัญญา ค าทวี สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ขอย่ืนค าแปรญัตติปรับลดรายจ่ายและขอปรับเพ่ิมต้ังประเภท

รายจ่ายข้ึนมาใหม่ โดยมีจ านวนผู้รับรองให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับการประชุมได้ก าหนดไว้

ถูกต้อง  ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาบต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ขอปรับลด จ านวน 2 ข้อ ดังน้ี

ข้อ 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้าท่ี 23/73 งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย  

ในการเลือกต้ัง ต้ังไว้ 400,000 บาท ขอปรับลด 130,000 บาท

คงเหลือต้ังไว้ 270,000 บาท

ข้อ 2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้าท่ี 31/73 งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 300,000 บาท ขอปรับลด 100,000 บาท

คงเหลือต้ังไว้ 200,000 บาท

งบประมาณท่ีขอปรับลด   รวมท้ังส้ิน 230,000 บาท

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี 

ขอปรับเพ่ิม จ านวน 1 ข้อ ดังน้ี

ข้อ 1. แผนงานเคหะและชุมชน หน้าท่ี 40/54 (ร่างใหม่) งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 200,000 บาท ขอปรับเพ่ิม 100,000 บาท

คงเหลือต้ังไว้ 300,000 บาท

ขอต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 2 ข้อ

ข้อ 1. แผนงานเคหะและชุมชน หน้าท่ี 38/54 (ร่างใหม่) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 30,000 บาท

ข้อ 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าท่ี 17/54 (ร่างใหม่) งานป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 6.)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ต้ังไว้ 100,000 บาท

งบประมาณท่ีขอปรับเพ่ิมและต้ังจ่ายรายการใหม่ รวมท้ังส้ิน   230,000 บาท
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ขอเปล่ียนช่ือโครงการใหม่แต่จ านวนงบประมาณท่ีต้ังไว้จ านวนเท่าเดิม

ช่ือโครงการเดิม

ข้อ 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าท่ี 55/73 (ร่างเดิม) งานสวัสดิการสังคมและ

สงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ต้ังไว้จ านวน 40,000 บาท

ช่ือโครงการใหม่

ข้อ 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าท่ี 35/54 (ร่างใหม่) งานสวัสดิการสังคมและ

สงเคราะห์สงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรีและ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต้ังไว้จ านวน 40,000 บาท

คณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ี นายอุดร มาสิงห์  

นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี และ นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

เขต 1 ท่ีเสนอขอปรับลดรายจ่ายและขอปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

โดยมีจ านวนผู้รับรองให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับการประชุมได้ก าหนดไว้ถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการแปรญัตติได้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2564 (เดิม) และได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

(ท่ีขอแก้ไข) เสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายท่ีขอปรับลด,ปรับเพ่ิมและต้ังจ่ายในรายการใหม่ 

ในรายละเอยีดแผนงานต่างๆ แต่ยอดรายจ่ายก็คงไว้เท่าเดิม จ านวน 68,000,000 บาท

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ข้อ 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติ วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามท่ีนายบุญล้อม หม่ืนจิตร 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอต่อสภาฯ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบ

ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) ช้ีแจงในวาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบ

ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

ต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบน้ัน หลังจากท่ีมีการพิจารณาตามระบียบวาระ 

ซ่ึงสภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หลังจากน้ันในวาระท่ี 2 การแปรญัตติร่าง 

เทศบัญญัติ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เสนอการแปรญัตติต่อสภาฯ และสภาฯก็ให้

ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 ส่วนในวาระท่ี 3 น้ีเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ซ่ึงหลังจากมีการลงมติให้ตราเป็น

เทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วจะได้น าส่งให้จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติและนายกเทศมนตรีลงนาม

ประกาศใช้ต่อไป

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.2) เร่ือง การพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติ วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

เร่ือง อ่ืนๆ นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีท่ีให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564

 - เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ได้รับหมอบหมายให้เข้าประชุมกรมการจังหวัดแทน

ท่านนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมพญาแล ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงมีเน้ือหา

สาระส าคัญ

1.) ขอเชิญชวนและประชาสมัพันธ์ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้ก าหนดแผนออก

รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านเขว้า วันท่ี 28 สิงหาคม 2563

ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอบ้านเขว้า เพ่ือน าโลหิตไปช่วยเหลือ

ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันโลหิตยังไม่พอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วย

เป็นจ านวนมาก 

2.) สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันท่ี 1–25 กรกฎาคม 

2563

โรคไข้เลือดออก

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยจ านวน 2,115 ราย
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วาระท่ีส าคัญ

คิดเป็นอัตราป่วย 185.82 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุด 

คือกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อ าเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 

เนินสง่า,เมืองชัยภูมิ,เกษตรสมบูรณ์,จัตุรัสและคอนสาร และมาตรการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก ระยะระบาด คือ ส่ือสารความเส่ียง,การเฝ้าระวังโรค,การป้องกันโรคและ

การควบคุมโรค

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 

 - เน่ืองจากท่อเหล็กท่ีใช้สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม ม.5 เกิดพังช ารุด ซ่ึงไม่สามารถ

น าส่งน้ าไปเต็มท่ี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรี ช่วยสนับสนุน ท่อสูบน้ า 

ขนาดกว้าง 12 น้ิว ยาว 9 เมตร,ท่อตัววาย ขนาดกว้าง 12 น้ิว ยาว 3 เมตรและประเกนหน้า

ขนาดกว้าง 12 น้ิว จ านวน 5 ตัว เพ่ือใช้เปล่ียนจากของเดิมท่ีช ารุด ซ่ึงวันน้ีช่างก็รอค าตอบ

จากนายกเทศมนตรี ว่าจะให้ด าเนินการเลยหรือไม่ เพราะว่าท่อก็ใช้งานมานานกว่า 30 ปี

 - ด้วยชาวบ้านฝากสอบถามมาเก่ียวกับการเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง อยากทราบ

รายละเอยีด

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอช้ีแจงเก่ียวกับโครงการขยายคลองส่งน้ าท่ากกโพธ์ิด้วยพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบันน้ี

ผู้รับจ้างก็ได้ด าเนินการเสร็จเสณ็จแล้ว และเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ก็มีประธาน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการดังกล่าวแล้วและก็ได้ท าการ

ทดสอบสูบน้ าผ่านรางน้ าไปยังหมู่บ้านต่างๆได้อย่างสะดวก

นางหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ก่อนอื่นผู้น าชุมชนและชาวบ้านไร่ ม.6 ก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารท่ีได้ด าเนินการ

จัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีในการฝังท่อ จ านวน 7 ท่อน และปรับเกรดดินท่ีใช้เป็นทางใน

การสัญจรไป-มาได้สะดวก

 - โครงการบ้านหางเรียง ม.8 โครงการประปา เพราะสาเหตุอะไรถึงได้ตัดงบประมาณ

ตรงน้ีออกไป เพราะเป็นโครงการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน 

ซ่ึงทางผู้น าอยากได้ประปาตัวใหม่ท่ีจะเอาไปต้ังท่ีห้วยกุดอตูีบ

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ขอช้ีแจง เก่ียวกับท่อสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่มท่ีร่ัวหรือช ารุด เด่ียวผมจะ

ประสานก่อช่างให้ด าเนินการเอาท่อไปเปล่ียนให้

 - ขอช้ีแจง เร่ืองภาษีและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงกรมธนารักษ์เป็นผู้ประเมิน อัตราการเก็บภาษี

 ท่ีดินใหม่ จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, 

ท่ีอยู่อาศัย,อื่น ๆ (พาณิชยกรรม,อุตสาหกรรม) และท่ีดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษี

เป็นรูปแบบข้ันบรรไดเพ่ิมข้ึนตามมูลค่าราคาประเมิน ดังน้ี
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วาระท่ีส าคัญ

1.) เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

2.) ท่ีพักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3%

3.) กลุ่มอื่น ๆ (พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม) เพดานภาษีสูงสุด 1.2%

4.) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพ่ิมเพดานเป็น 3%

เม่ือปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน 3 ปี

 - ช้ีแจง งบประมาณโครงการประหมู่บ้าน ม.8 น้ันทางผู้บริหารไม่ได้ตัดออก เพราะเป็นงบ

เฉพาะกิจของหน่วยงานอื่นท่ีจัดสรรหรืออุดหนุนมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอสอบถามผู้บริหาร เก่ียวกับเร่ืองการซ่อมแซมบันไดพนังก้ันแม่น้ าชีบ้านโนนน้อย ซ่ึงก็

ได้เสนอในท่ีประชุมทุกสมัย ก็หมดสัญญาว่าจ้าง นายกก็รับปากว่าจะประสานกับชลประทาน

ให้ติดต่อกับผู้รับเหมามาด าเนินการให้ แต่ตอนน้ีก็ยังไม่มาด าเนินการสักที น้ าก็มากข้ึนทุกวัน

ขอให้เข้ามาด าเนินการในช่วงหน้าแล้งได้ไหม ถ้าไม่มาด าเนินการจริงๆก็จะท าผ้าป่าเพ่ือ

การกุศลสมทบสร้างบันได

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

      ว่าท่ีร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก            

(ชาติชาย    ใครกระโทก)

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี



คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแล้ว เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับน้ี สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ให้รับรองแล้ว 

ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2563

เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

บุญล้อม  หม่ืนจิตร กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

ตุ่น  ทุมพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมัย  ป้อจัตุรัส กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สายฝน  โสวิชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

(นางสายฝน  โสวิชัย)
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ประยูร  พันธ์ุกุ่ม กรรมการตรวจรายงานการประชุม








