
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หมืน่จิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

8 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

10 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

11 นายสมยั ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมยั

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 - ลาป่วย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต

3 นายละมลู จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมลู

4 นางด า ภูมสิถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

5 นายค าดี แสงบัลลังค์ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

6 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี  2562

วันท่ี 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล



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

 -  เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ืองประธานแจ้งให้  เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ มีดังนี้
ท่ีประชุมทราบ 1.1)  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 1 ท่าน คือ

1.) นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มชี เขต 1    (ลาป่วย)
ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่4 คร้ังที ่1  
เร่ืองรับรองรายงาน ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่16 ธันวาคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่4 คร้ังที ่1  
เมื่อวันที ่16 ธันวาคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่จกให้ทีป่ระชุม
ตามระเบียบวาระที ่1 - 5 จ านวน 20 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว
กรณีทีข่าดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ระชุม ได้มีมติให้การ
รับรองการประชุมทีผ่่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี
เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา คร้ังท่ี 1 จ านวน 3 รายการ
/อนุมัติ ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 - ชี้แจงบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แก้ไขเปล่ียนแปลงคร้ังที ่1 รายละเอียดดังนี้
รายการท่ี 1 กองคลัง
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
งาน บริหารงานคลัง
งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
ฉบับท่ี ฉบับแรก
งบประมาณอนุมัติ บาท
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วาระท่ีส าคัญ
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง
ข้อความเดิม
 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
ข้อความใหม่
 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้
 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเค่ืองเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
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วาระท่ีส าคัญ
รายการท่ี 2 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบ ลงทุน
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
ฉบับท่ี ฉบับแรก
งบประมาณอนุมัติ บาท
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง
ข้อความเดิม
 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
ข้อความใหม่
 - เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้
 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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วาระท่ีส าคัญ
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

รายการท่ี 3 กองช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบ ด าเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการ/รายการ -
ฉบับท่ี ฉบับแรก
งบประมาณอนุมัติ บาท
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง
ข้อความเดิม
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล เงินท าชวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นคร้ังคราว ฯลฯ และรายจ่ายอ่ืนๆทีเ่ข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
ข้อความใหม่
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกและค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และรายจ่ายอ่ืนๆทีเ่ข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระที ่4 ข้อ 4.1) เร่ือง การพิจารณา

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังที ่1 
จ านวน 3 รายการ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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100,000.00        



วาระท่ีส าคัญ
ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
เร่ือง อ่ืนๆ นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามคณะผู้บริหารโครงการช่วยเหลือภัยแล้งทีม่ีการวางท่อรวมทัง้ดินทีว่างไว้ตามบริเวณถนน
ท าให้การสัญจรไป-มาล าบาก อยากทราบว่าใช้งบประมาณตัวไหน จ านวนเท่าไร เพราะดูแล้ว
การท าในการวางท่อต่ าเกินไป และดินทีว่างไว้ควรทีจ่ะเก็บให้เรียบร้อยเป็นทีเ่ป็นทางไม่ใช่
ปล่อยวางแบบนี้และการวางท่อก็ต่ าเกินไป เพราะดูแล้วน่าจะใช้งบประมาณเยอะพอสมควร 
มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - สอบถามทีป่ระชุมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจะมีการสูบน้ าถึงช่วงไหนหรือจะระงับการสูบ
รวมทัง้อยากให้ผู้บริหารประสานผู้รับจ้างทีจ่ะมีการท าโครงการสะพานข้าม เพ่ือประชาชนจะได้
เตรียมความพร้อมบริเวณใต้ประตูคูแก่น

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ชี้แจงเร่ืองการขุดลอกวางท่อระบายน้ า เนื่องจากเห็นว่ามีความจ าเป็นของชาวบ้านทีจ่ะต้องใช้น้ า
มาเพ่ือผลิตน้ าประชา ใช้งบค่าวัสดุก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ ส่วนงบประมาณเท่าไรนั่นคงต้อง
ถามกองช่างทีป่ระมาณการไว้ ส่วนทีว่างมีการวางท่อต่ าไปนั่น ผมด าเนินการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า  ระยะเวลายาวค่อยว่ากัน และส่วนถนนทีม่ีดินวางไว้ด้านข้างถนนนั้น เนื่องจากช่วงที่
ขุดเป็นดินเหนียวไม่สามารถปรับเกรดได้ เด๋ียวรอให้ดินมันแห้งก่อนถึงจะด าเนินการปรับเกรด
ให้เรียบร้อย ส่วนเร่ืองการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตอนบ่ายวันนี้ได้นัดประชุมกับประธานสถานีสูบน้ า  
ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือพิจารณาร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะขนาดนี้น้ าลดลงมากแล้ว ซ่ึงมีหลายหมู่บ้าน
ท าหนังสือมาขอให้สูบน้ าช่วยภัยแล้งมาแต่สูบน้ าได้ไม่ก่ีชั่วโมง แล้วปัจจุบันน้ าก็จะไม่มีให้สูบแล้ว 
อาจจะต้องหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.

                                               (ชาติชาย ใครกระโทก)
                               ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ว่าที ่ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก            
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ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญล้อม  หมื่นจิตร)

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน  โสวิชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตุ่น  ทุมพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

(นางสายฝน  โสวิชัย)

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หมื่นจิตร
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