
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.                                                                                                                                                                                                      

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภาเทศบาล ยุทธศักด์ิ
2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาเทศบาล หงษ์
3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาเทศบาล 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 สิริจรรยา
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 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล
4 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี
5 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
6 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง
7 นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ไพลิน

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม
ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563

วันท่ี 19 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

-



วาระท่ีส าคัญ

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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

เร่ือง รับรองรายงาน คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม

2563 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก

ตามระเบียบวาระท่ี 1- 5 จ านวน 31 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้ว กรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่า

ท่ีประชุมได้มีมติให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ืองการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 10) ประจ าปีงบประมาณ

เร่ือง เสนอเพ่ือ พ.ศ.2563 

พิจารณา/อนุมัติ 4.1.1) การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ

(1) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) จ านวน 3 ตัว

(2) จัดซ้ือตู้เอกสารบานทึบ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 1 ตัว

(3) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (รองนายกฯ ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 1 ตัว

(4) จัดซ้ือเตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 

ประจ ารถพยาบาล ฉุกเฉิน (EMS) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ) จ านวน 1 เตียง

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาล ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - มอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ

 -2-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ตามรายละเอยีดบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โอนคร้ังท่ี 10 ดังน้ี

(1) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) จ านวน 3 ตัว

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ  - 

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้

ส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆละ 3,000 บาท

คุณสมบัติเบ้ืองต้น เก้าอี้ส านักงานบุด้วยหนัง PVC มีพนักพิง มีท่ีท้าวแขนปรับระดับ

ข้ึน-ลงได้ง่าย เก้าอี้หมุนได้

 -3-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

1,360,680.00        

633,117.74            

9,000.00             

624,117.74            

-                      

-                      

9,000.00             

9,000.00              
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(2) จัดซ้ือตู้เอกสารบานทึบ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 1 ตัว

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โอนออก

งาน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบบูรณาการ

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือตู้เอกสารบานทึบสูง

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร

บานทึบสูง ขนาด 121.8x45.7x183 เซนติเมตร จ านวน 1 หลัง

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

30,000.00             

30,000.00             

7,500.00             

22,500.00             

-                      

-                      

7,500.00             

7,500.00              

 -4-
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(3) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (รองนายกฯ ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 1 ตัว

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โอนออก

งาน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ/รายการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบบูรณาการ

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป โอนเข้า

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้

ส านักงาน ขนาด 65x80x118 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว

คุณสมบัติเบ้ืองต้น เก้าอี้ส านักงานบุด้วยหนัง PVC มีพนักพิง มีท่ีท้าวแขนปรับระดับ

ข้ึน-ลงได้ง่าย เก้าอี้หมุนได้

30,000.00             

22,500.00             

5,000.00             

17,500.00             

-                      

 -5-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

-                      

5,000.00             

5,000.00              
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(4) จัดซ้ือเตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน

(EMS) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ) จ านวน 1 เตียง

แผนงาน สาธารณสุข โอนออก

งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุขอื่น

งบ บุคลากร

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

แผนงาน สาธารณสุข โอนเข้า

งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเตียงนอนโลหะผสม

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงนิท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตียงนอน

โลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ ประจ ารถพยาบาล

ฉุกเฉิน(EMS)

นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 - ช้ีแจงรายละเอยีดเก่ียวกับเตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นได้ ประจ า

รถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS)  จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ

ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ดังน้ี

50,000.00            

344,850.00           

-                      

-                      

50,000.00            

50,000.00             
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749,760.00           

394,850.00           



วาระท่ีส าคัญ

สเตรทเชอร์อลูมิเนียม รุ่น A10

 - รับน้ าหนักได้สูงสุด 180 กิโลกรัม

 - สามารถปรับเตียงได้ 65-85 เซนติเมตร

 - สามารถปรับพนักพิงได้ต้ังแต่ 0-65 องศา

 - วัสดุท าจากอลูมิเนียม ท่ีมีความแข็งแรงสูง

 - สามารถปรับน่ังได้/แยกเปลออกจากตัวสเตรทเชอร์ได้

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอน

งบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 10) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  4.1.1) การโอน

งบประมาณมาต้ังจ่ายในรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ คือ (1) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน

(กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) จ านวน 3 ตัว (2) จัดซ้ือตู้เอกสารบานทึบ(ส านักปลัด

เทศบาล) จ านวน 1 ตัว (3) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (รองนายกฯส านักปลัดเทศบาล)

จ านวน 1 ตัว และ (4) จัดซ้ือเตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ประจ า

รถพยาบาล ฉุกเฉิน (EMS) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ) จ านวน 1 เตียง

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระท่ี 5 5.1) เร่ือง การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ งานก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เร่ือง กระทู้ถาม แผนงานอุตสากรรมและการโธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นายบุญล้อม หม่ืนจิตร

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - เชิญนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (ผู้ต้ังกระทู้ถาม)

จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1(ผู้ต้ังกระทู้ถาม)

 - ตามเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

อยากทราบว่า ผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการไปถึงข้ึนตอนไหนแล้ว ได้ผู้รับจ้างหรือ

ผู้รับเหมาทุกโครงการหรืออย่างไร

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิง

ก่อสร้าง มีโครงการก่อสร้าง ท้ังหมดจ านวน 23 โครงการ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ได้ท าสัญญาจ้างไปแล้วจ านวน 4 โครงการ ได้แก่

1.) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแก้ง ม.9

2.) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา ม.15

3.) โครงการก าจัดวัชพืชหนองคร้อบ้านป่าไม้แดง ม.7

4.) โครงการขยายถนนบ้านป่ายาง-โรงเรียนลุ่มล าชีนิริมิต ม.3

ประธาน  - สอบถาม นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

(ผู้ต้ังกระทู้ถาม) จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1(ผู้ต้ังกระทู้ถาม)

 - ได้รับทราบในรายละเอยีดผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังกล่าวแล้ว ตามท่ีนายกเทศมนตรี

ช้ีแจงในท่ีประชุม

5.2) เร่ือง การติดตามผลการด าเนินงานโครงการซ่อมแซมระบบรางส่งน้ าเพ่ือการเกษตร

ข้ามล าห้วยหวาย โดย นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - เชิญนายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (ผู้ต้ังกระทู้ถาม)

จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1(ผู้ต้ังกระทู้ถาม)

 - ตามรายละเอยีดของโครงการดังกล่าว ท่ีรองปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงในท่ีประชุมสภา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ถึงเหตุผลหรือสาเหตุท่ีสะพานสูบน้ าข้ามล าห้วยหวายได้พัง

เสียหายลงในล าห้วยหวาย น้ัน ซ่ึงในปัจจุบัน อยากทราบว่า  ได้ด าเนินการถึงข้ันตอน

ไหนแล้ว หรืออย่างไร

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - โครงการดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ด าเนินการท าสัญญากับบริษัท ทีซีไอ คอนสตรัสช่ัน

จ ากัด ตามสัญญาเลขท่ี 11/2563 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซ่ึงการด าเนินการ

ดังกล่าว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการ จัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองจักรส าหรับใช้ก่อสร้าง

โครงการดังกล่าว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ประธาน  - สอบถาม นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 

(ผู้ต้ังกระทู้ถาม) จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เน่ืองจากได้รับทราบในรายละเอยีดผลการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ตามท่ี

นายกเทศมนตรีช้ีแจง และจะได้น าไปช้ีแจงให้กับพ่ีน้องประชาชนทราบต่อไป

ระเบียบวาระท่ี 6 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆหรือไม่

เร่ือง อ่ืน ๆ นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถาม เร่ือง โครงการท่ีจ้างเหมาขุดลอกคลอง แล้วน าดินข้ึนมาวางไว้บนไหล่ทาง

ซ่ึงเคยแจ้งให้ผู้บริหารทราบแล้วแต่ก็ยังไม่ด าเนินการแก้ไขเพราะใกล้หน้าฝนมาจะ

ด าเนินการล าบาก ประชาชนสัญจรไป-มาจะเดือดร้อนและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ของบ้านวังกุ่มการก่อสร้างรางระบายน้ า ปรากฎว่ามีการตรวจรับงานไปแล้วแต่เท่าท่ีดู

ไม่แน่ใจว่าเป็นไปตามแบบหรือไม่ เพราะดินด้านข้างต่ ากว่าเยอะมาก ถ้าไม่แก้ไข

เดียวก็พังลงอกีเช่นเดิม อยากให้ผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขด่วน

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเพ่ิมเติม เร่ือง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านวังกุ่ม ตามท่ีสมาชิกได้แจ้ง

รายละเอยีดไปแล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีอยู่แล้ว อยู่ท่ีว่าจะด าเนินการแก้ไข

หรือไม่ ฝากผู้บริหารเร่งหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย และกรณีชาวบ้านสอบถามมาช่วงน้ี

หน้าแล้งน้ าในบึงโลโพก็แห้งขอดแล้ว จะมีงบประมาณมาขุดลอกบึงโลโพหรือไม่ 

ถ้าช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ไม่อยากให้มาขุดเพราะจะเก็บกักน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็น

และท าการเกษตรหากไม่เก็บกักน้ าไว้ใช้ประชาชนเดือดร้อนแน่นอน

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่ล าชี เขต 2

 - สอบถามคณะผู้บริหาร การติดตามโครงการขุดลอกเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แล้วไม่

ด าเนินการเอาดินท่ีวางไว้ข้างทางไปท้ิงให้เรียบร้อย ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข

อยากให้เร่งรัดด าเนินการให้เรียบร้อย ในเม่ือผู้บริหารสัญญาว่าจะด าเนินการ เพราะถ้าเข้า
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ฤดูฝนจะมีปัญหามากในการใช้สัญจร 

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอแนะให้คณะผู้บริหารพิจราณา กรณีการขุดลอกบึงโลโพ ขณะน้ีหน้าแล้ง

ก็ไม่มาขุด แต่พอช่วงท่ีจะเก็บกักน้ าก็จะมาขุด จะท าให้มีปัญหาการกักเก็บน้ า ดังน้ัน 

เห็นควรจะให้มาขุดในช่วงน้ี ถ้าหลังจากเดือนสิงหาคม-กันยายน ไม่ควรมาขุด ควรท่ีจะ

เก็บกักน้ าไว้ใช้ดีกว่าไม่ง้ันชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ เพ่ือการเกษตรในปีน้ี ฝากผู้บริหารถึง

หน่วยงานท่ีจะมาขุดด้วย

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ช้ีแจง กรณีขุดลอกคลองแล้วดินท่ีวางบนถนนท่ียังไม่เก็บดินน้ัน จะด าเนินการเก็บให้

เรียบร้อย จะท าให้ดีด้วย ส่วนโครงการบ้านวังกุ่มคงจะต้องให้ช่างออกไปดูว่าจะด าเนินการ

แก้ไขอย่างไร มีช่องทางไหนท าได้ก็คงต้องท าเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ส่วนการขุดลอก

บึงโลโพก็ยอมรับว่าติดตามกับหน่วยท่ีรับผิดชอบมาตลอด แต่ว่าช่วงน้ีก็ยังไม่มีหน่วยงาน

ไหนจะมาด าเนินการ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาด าเนินการช่วงน้ี เพราะบึงโลโพก็แห้งขอด

หมดแล้ว แต่ว่างบประมาณชอบมาช่วงท่ีเราก าลังจะเก็บกักน้ า จะท าให้มีปัญหาตลอด

ถ้าเป็นไปได้หน่วยงานไหนจะมาด าเนินการจะไปเสนอแนวทางท่ีสมาชิกเสนอมา

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ว่าท่ี ร.ต. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ต าแหน่ง
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ชาติชาย ใครกระโทก

(ชาติชาย ใครกระโทก)



ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

ยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย ป้อจัตุรัส

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส)

สายฝน โสวิชัย

(นางสายฝน  โสวิชัย)
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ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม หม่ืนจิตร

(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

ตุ่น ทุมพันธ์


