
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 หมีน่จิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม
6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา
7 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตุ่น
8 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน
9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
10 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน
11 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร
12 นายสมยั ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมยั

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
- - - -

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 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล วีรพล
7 นายสมชาย ศิริ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย
8 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี  2562

วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

-



วาระท่ีส าคัญ

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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล

 กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่2  

เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที ่19 สิงหาคมคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่2 เมื่อวันที ่19 สิงหาคม 2562  

ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่จกให้สมาชิก

ตามระเบียบวาระที ่1 - 5 จ านวน 18 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว

กรณีที ่ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ระชุม ได้มีมติให้

การรับรองการประชุมทีผ่่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

/อนุมัติ (ค้างการพิจารณา)

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจงในวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ทีผ่่านมา 2 วัน ได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติให้กับสภาฯ 

ได้พิจารณาของคณะผู้บริหาร และได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติในวาระที ่1 

หลังจากนี้ก็จะเป็นข้ันตอนของการแปรญัตติ ซ่ึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  

5 ท่าน ชึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ให้เสนอทีป่ระชุมเก่ียวกับการแปรญัตติต่อไป

ประธาน  - ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งผลการพิจารณาค าแปรญัตติต่อสภาฯ

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)

 - กระผม นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่ล าชี เขต 1 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอน าเรียนชี้แจงให้สภาฯทราบ มีรายละเอียดดังนี้
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ตามทีส่ภาฯมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที ่19 สิงหาคม 2562 รวมทัง้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือรับ

ค าแปรญัตติ โดยสภาฯก าหนดให้รับค าแปรญัตติ ในวันที ่20,21 และ 22 สิงหาคม 2562

ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ซ่ึงปรากฎว่าวันที ่22 สิงหาคม 2562 ได้มีนายอุดร มาสิงห์ 

นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เมื่อวันที ่23 สิงหาคม 2562 ขอย่ืนค าแปรญัตติปรับลดรายจ่ายโดยมีสมาชิกรับรองถูกต้องและ

ขอปรับเพ่ิมต้ังประเภทรายจ่ายข้ึนมาใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรีให้การรับรองถูกต้อง  

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

ขอปรับลด จ านวน 1 ข้อ ดังน้ี

ข้อ 1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป หน้าที ่5/37 งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทการ

จัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทีก่ฎหมายก าหนด ต้ังไว้ 530,509 บาท 

ขอปรับลด 31,000 บาท คงเหลือต้ังไว้ 499,509 บาท

งบประมาณท่ีขอปรับลด   รวมท้ังส้ิน 31,000 บาท

ขอปรับเพ่ิม จ านวน 2 ข้อ ดังน้ี

ข้อ 1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป หน้าที ่7/37 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน จัดชื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 

ต้ังไว้ 20,000 บาท ขอปรับเพ่ิม 1,000 บาท รวมต้ังไว้ 21,000 บาท

ข้อ 2. แผนงานบริหารงานทัว่ไป หน้าที ่7/37 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ังภายในอาคารส านักงาน จ านวน 8 ตัว ต้ังไว้ 30,000 บาท

งบประมาณท่ีขอปรับเพ่ิม   รวมท้ังส้ิน 31,000 บาท

คณะกรรมการแปรญัตติ ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามที ่นายอุดร มาสิงห์  

นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ทีเ่สนอขอปรับลดรายจ่ายและขอปรับเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2563 ซ่ึงผู้บริหารรับรองเป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการแปรญัตติได้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563

(เดิม) และได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. พ.ศ.2563 (ทีข่อแก้ไข) 

เสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ชี้แจง งบประมาณรายจ่ายที ่ขอปรับลดและปรับเพ่ิม ในรายละเอียดในแผนงานต่างๆ 

แต่ยอดรายจ่ายก็คงไว้เท่าเดิม จ านวน 67,700,000 บาท
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ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที ่4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ข้อ 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่2 

การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามทีน่ายบุญล้อม หมื่นจิตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

เสนอต่อสภาฯ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) ชี้แจงในวาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบ

ตามเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ตามทีค่ณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2563 ต่อสภาฯ

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น หลังจากทีม่ีการพิจารณาตามระบียบวาระ ซ่ึงสภาฯได้มี

มติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หลังจากนั้นในวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได้เสนอการแปรญัตติต่อสภาฯ และสภาฯก็ให้ความเห็นชอบใน

วาระที ่2 ส่วนในวาระที ่3 นี้เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ซ่ึงหลังจากมีการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว

จะได้น าส่งให้จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติและนายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที ่4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ข้อ 4.1.2) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่3 

การลงมติให้ความเห็นชอบตามเป็น ในระเบียบวาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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4.2) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คร้ังท่ี 17/2562 จ านวน 2 โครงการ

4.2.1) โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน 

จ านวน 300,000 บาท

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณชี้แจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการ/รายการ ปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน

งบประมาณ บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการโครงการนี้แล้ว

โอนงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 2 รายการ

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ

ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท
จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เนื่องจากต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม / เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าถนน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค
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300,000                 

390,000.00             

241,974.00             
200,000.00            

รายการโอนท่ี 1

441,974.00             

รายการโอนท่ี 2 
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ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า

โครงการ/รายการ -

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เนื่องจากต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม / เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานี้สูบน้ าในเขตต าบล

ลุ่มล าชี

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - การโอนงบนประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ก็เห็นด้วยเพราะเล็งเห็นความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ของพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบลลุ่มล าชีของเรา

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 4.2) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที ่17/2562 ข้อ 4.2) โครงการปรับปรุงห้องน้ า

ส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน จ านวน 300,000 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2.2) โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จ านวน 15,000 บาท

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณชี้แจง

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โอนมาจาก

แผนงาน สาธารณสุข

งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบ ด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

263,769.82             
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100,000.00             

163,769.82             

100,000.00            
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โครงการ/รายการ บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เนื่องจากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

โอนมาต้ังจ่ายในรายการใหม่

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

งาน บริหารทัว่ไป

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2(38แผ่น/นาท)ี

งบประมาณอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณหลังโอน บาท

เหตุผล/ค าช้ีแจง  - เนื่องจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2562 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม / เพ่ือจัดซ้ือ

เคร่ืองเลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2(38แผ่น/นาท)ี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - 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 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (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

ท่ีประชุม  - รับทราบ

-                       

15,000.00             

15,000.00               

15,000.00             

110,030.00             

-                       

100,000.00             

125,030.00             
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ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 4.2) เร่ือง การพิขจารณากาณโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังที ่17/2562 ข้อ 4.2.2) โครงการ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล จ านวน 15,000 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.3) เร่ือง การพิจารณาการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จ านวน 1 โครงการ

4.3.1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนโพธ์ิและบ้านโนนโพธ์ิทอง

ประธาน  - เชิญกองช่างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการ/รายการ ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนโพธ์ิและบ้านโนนโพธ์ิทอง

ฉบับท่ี ฉบับแรก

งบประมาณ บาท
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีโอนและเปล่ียนแปลง

ข้อความเดิม ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที ่1 และบ้าน

โนนโพธ์ิทอง หมู่ที ่21 วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 จ านวน 239 ท่อน บ่อพักรับน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 ม. เข้า-ออก จ านวน 24 แห่ง และคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะ

ทีป่ลายท่อระบายน้ าส าหรับท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 ม. 1 แถว จ านวน 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ

ท้องถ่ิน ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. ทถ.-5-103

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที ่88 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์

600,000.00             

 -8-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที ่6.1 กรมส่งเสริมและพัฒาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง

ระบบการขนส่วนท้องถ่ินกับส่วนกลาง ล าดับ 5

ข้อความใหม่ ก่อสร้างระบบรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที ่1 และบ้าน

โนนโพธ์ิทอง หมู่ที ่21 ถนนสายโนนโพธ์ิทอง-กุดอ้อ วางท่อกลมคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 จ านวน 203 ท่อน

บ่อพักรับน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 ม.เข้า-ออก จ านวน 12 แห่ง ตามแบบมาตรฐานงาน

ก่อสร้างของท้องถ่ิน ท.2-01 และแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

ทถ.-5-103 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 88

ยุทธสาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็น

ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศไทยในประชาคม

อาเซียน กลุยทธ์ที ่6.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

เชื่อมโยงระบบการขนส่งส่วนท้องถ่ินกับส่วนกลาง ล าดับที ่5

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวารที ่4 4.3) เร่ือง การพิจารณาการเปล่ียนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ข้อ 4.3.1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนโพธ์ิและบ้านโนนโพธ์ิทอง

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

เร่ือง อ่ืนๆ นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีทีใ่ห้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอสอบถาม เร่ือง กล้องวงจรปิด เพราะเกิดเหตุโจรปล้นบ้าน,เหตุการณ์ลักขโมยภายในเขต

ต าบลลุ่มล าชี แต่กล้องวงจรปิดทีติ่ดไว้ตามถนนสายต่างๆไม่สามารถเปิดดูได้ อยากให้ผู้บริหาร

เล็งเห็นความส าคัญของพ่ีน้องประชาชนด้วย และเร่งรัดให้รีบมีการด าเนินการซ่อมแซมด่วนเลย

 - ผู้ใหญ่บ้านคลองโลโพ ฝากสอบถามเร่ืองทีซ่่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ มีทางร้านวัสดุก่อสร้างได้น า
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วาระท่ีส าคัญ

อุปกรณ์ก่อสร้างมาไว้ทีบ้่านผู้ยากไร้ ม.16 อยากให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องช่วยประสานงาน

กับผู้ใหญ่บ้านด้วย 

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถาม เร่ืองเก่ียวกับผู้สูงอายุทีไ่ร้ทีอ่ยู่อาศัย บ้านวังกุ่ม ม.5 ทางเทศบาลมีแนวทางในการ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุทีไ่ร้ทีอ่ยู่อาศัย เช่น การสร้างบ้านหลังใหม่ ฯลฯ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่

อย่างไร

 - เร่ือง สูบน้ าช่วยภัยแล้ง จะสูบน้ าได้อีกก่ีวัน ส่วนชาวบ้านวังกุ่ม ม.5 ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกัน

น้ าในคลองตูมกาก็แห้งขอดจะไม่มีน้ าแล้ว

 - เร่ือง งบประมาณลงหินลูกรัง ฝากฝ่ายบริหารให้รีบเร่งด าเนินการ เพราะใกล้จะส้ินปีงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้ว

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ในต าบลลุ่มล าชี เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยมาก อยากให้เร่งรีบด าเนินการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

เป็นการเร่งด่วน และจะเป็นหลักฐานส าคัญทีส่ามารถจับคนร้ายได้

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ก็เห็นด้วยกับท่านสท.บุญล้อม เก่ียวกับการกล้องวงจรปิด เพราะในช่วงนี้หลายๆหมู่บ้าน

มีเหตุการณ์โจรกรรม,อาชญากรรม ฯลฯ อยากให้เร่งด าเนินซ่อมแซมโดยเร็ว

 - ส่วนโครงการลงหินลูกรัง ก็เป็นโครงการทีส่ าคัญต่อการสัญจรไป-มาของพ่ีน้องประชาชนเป็น

อย่างมาก อยากจะให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว เพราะใกล้จะส้ินสุดปีงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ขอชี้แจ้ง การด าเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 นั้น

โครงการต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบันนี้ ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนไตรมาสของการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการต่างๆทีบ่รรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จะต้องด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนทุกโครงการ 

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ขอชี้แจ้งในรายละเอียดดังนี้

1.) กล้องวงจรปิด จ านวน 8 ตัว ทีติ่ดภายในต าบล ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีป้่องกันฯประสานช่างมา

ซ่อมแซมจุดทีม่ันช ารุด ประมาณ 2-3 วันก่อนหน้านี้

2.) การซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุทีไ่ร้ทีอ่ยู่อาศัย บ้านวังกุ่ม ม.5 เพราะบ้านทีอ่าศัยอยู่นั่นเป็นบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงไม่ใช่ทีอ่าศัยของตนเอง จึงไม่สามารถด าเนินการสร้างหรือซ่อมแซมได้ ถ้าจะท าก็

ต้องให้เจ้าของทีดิ่นยินยอมและท าหนังสือยินยอมมาด้วย

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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3.) การสูบน้ าช่วยภัยแล้ง เราสามารถสูบน้ าช่วยได้เฉพาะกรณีผลิตน้ าประปา เพ่ืออุปโภค-บริโภค

เท่านั่น ไม่สามารถสูบน้ าช่วยในการท าการเกษตรได้

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.20 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
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      ว่าทีร่.ต. ชาติชาย ใครกระโทก            

(ชาติชาย    ใครกระโทก)

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี



ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตุ่น  ทุมพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หมื่นจิตร

(นายบุญล้อม  หมื่นจิตร)

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

สายฝน  โสวิชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน  โสวิชัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

ประยูร  พันธ์ุกุ่ม
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