
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 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน
10 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
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 นางหนูฉัตร วรรณชัย ประธานกลุ่มสตรีต าบลลุ่มล าชี หนูฉัตร
6 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล วีรพล
7 นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง บุณณดา
8 นางสุพิชฌาศ์ บ ารุงนอก ครู รร.บ้านไร่ป่าไมแ้ดงวิทยา สุพิชฌาศ์
9 นางอัญชิษฐา ชาลีแดง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัญชิษฐา
10 นางไพลิน มะลิดา หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ไพลิน
11 นายสมชาย ศิริ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย
12 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผอ.กองการศึกษาฯ ขวัญพนม
13 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด สกุลชภัสร์
14 นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หน.ฝ่ายอ านวยการ ประยงศักด์ิ

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562

วันท่ี 19 เดือนสิงหาคม 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  - เชิญครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ชี้แจงรายละเอียดโครงการการแข่งขันกีฬายุวชน

ท่ีประชุมทราบ ลุ่มล าชีเกมส์ ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท 

นางสุพิชฌาศ์ บ ารุงนอก ครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา

 - จากโครงการทีเ่ขียนเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ จ านวน 100,000 บาท

แบ่งออกเป็น งบประมาณในการด าเนินการ,จัดสถานที,่เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกับ

การด าเนินโครงการ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญประธานกลุ่มสตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจงเก่ียวกับเงินทีท่างเทศบาลได้อุดหนุนคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีต าบลลุ่มล าช(ีกพสต.) ต้ังไว้จ านวน 50,000 บาท

นางหนูฉัตร วรรณชัย ประธานกลุ่มสตรีต าบลลุ่มล าชี

 - จากทีเ่ขียนโครงการเข้ามาเพ่ือให้เทศบาลจัดสรรงบอุดหนุนเอกชน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย

พ.ศ.2563 จ านวน 50,000 บาท เพ่ือด าเนินการตามโครงการเพ่ิมศักยภาพสตรีไทยยุค 4.0 และ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีต าบลลุ่มล าชี จ าแนกรายจ่ายแบ่งออกเป็น จ่ายค่าวิทยากรในการฝึกอบรม

ค่าสถานทีท่ีใ่ช้จัดฝึกอบรม เป็นต้น

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอเพ่ิมเติม การจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพสตรีไทยยุค 4.0 และส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี

ต าบลลุ่มล าชี อยากให้ขายเวลาในการจัดโครงการสัก 2-3 วัน เพ่ือให้เหมาะสมและสมดุลกับเงินที่

ทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลลุ่มล าชี

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่1  

เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่15 สิงหาคมคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ

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

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่1  

เมื่อวันที ่15 สิงหาคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่จกให้สมาชิก

ตามระเบียบวาระที ่1 - 5 จ านวน 21 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว

กรณีที ่ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ระชุม ได้มีมติให้
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

การรับรองการประชุมทีผ่่านมาแล้ว

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1)รายงานสถานะทางการเงินและการคลัง

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ ประธาน  - เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง

นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวนการกองคลัง

 - รายงานรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที ่19 สิงหาคม 2562

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 - แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของ

รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.) ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายทีจ่ าเป็น ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2562 ตามแบบ งส.1

2.) ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2562 จ านวน 18,892,464.01 บาท

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

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

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักแห่งร่างเทศบัญญัติ

/อนุมัติ (ค้างการพิจารณา)

ประธาน  - หารือทีป่ระชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ

พ.ศ. 2563 จะพิจารณาตามแผนงานฯหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้พิจารณาทีละแผนงานฯ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา และให้เร่ิมการพิจารณา

หน้าที ่1/37 เป็นต้นไป
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หมวด ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ

ภาษีอากร 224,086.00      234,771.45      10,685.45                

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาติ 33,845.00        73,594.70        39,749.70                

รายได้จากทรัพย์สิน 150,100.00      108,587.64      41,512.36-                

รายได้เบ็ดเตล็ด 12,100.00        8,510.00          3,590.00-                  

รายได้จากทุน 1,000.00          -                   1,000.00-                  

ภาษีจัดสรร 19,163,000.00 20,568,031.64 1,405,031.64           

เงินอุดหนุนท่ัวไป 43,915,869.00 40,228,941.69 3,686,927.31-           

รวมท้ังหมด 63,500,000.00 61,222,437.12 2,277,562.88-           

เงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจบัุน ส ารองจา่ยเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว คงเหลือเงินสะสม ส ารองงบบุคลากร ส ารองจา่ยประจ า เงินสะสมคงเหลือ ส ารองกรณี คงเหลือเงินสะสม

หลังจากตรวจสอบยอดเงินและ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือ ท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจบัุน (ประมาณ 6 เดือน) ท่ีจะต้องจา่ยให้ประชาชน สาธารณภัย 10% ท่ีน าไปใช้จา่ยได้

หักเงินสะสมท่ีต้องส่งฝาก ก .ส.ท. อยู่ระหว่างด าเนินการและยัง ล่าช้า(ประมาณ 3 เดือน)

หรือ ก .ส.อ. แล้ว (1) ไม่ได้เบิกจา่ย (2) (3) = (1)-(2) (4). (5). (6)=(3)-(4)-(5) (7)=(6)x10% (8)=(6)-(7)

17,162,841.46                   -                                       17,162,841.46         9,600,000.00     5,250,000.00              2,312,841.46 231,284.15      2,081,557.31 



วาระท่ีส าคัญ

ผู้รับรอง 1.) นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563

ทีค้่างการพิจารณา โดยให้คณะผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติทีละแผนงาน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี พ.ศ. 2563

ตามเอกสารหน้าที ่1/37-37/37  

ประมาณการรายจ่าย รวมท้ังส้ิน 67,700,000           บาท
แผนงานการบริหารท่ัวไป  หน้าที ่1/37-8/37

งานบริหารท่ัวไป รวมท้ังส้ิน 10,576,209.00      บาท

งบบุคลากร รวม 8,390,100.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,623,920.00         บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,766,180.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 1,976,509.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 215,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 1,059,509.00         บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 272,000.00            บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000.00            บาท

งบลงทุน รวม 174,600.00           บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,600.00            บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000.00            บาท

 - เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 35,000.00             บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานบริหารงานทัว่ไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานทัว่ไปหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขออภิปราย หน้าที ่5/37 แผนงานบริหารงานทัว่ไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการกิจกรรมรัฐพิธี

ในวาระต่างๆ ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท ขอทราบรายละเอียดการด าเนินโครงการดังกล่าว
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วาระท่ีส าคัญ

นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล

 - ชี้แจง หน้าที ่5/37 แผนงานบริหารงานทัว่ไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง 

กับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการกิจกรรมรัฐพิธีในวาระต่างๆ

ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท ซ่ึงเทศบาลไม่ได้ด าเนินการเอง แต่เป็นการด าเนินการจัดซ้ือเก่ียวกับ

วัสดุ อุปกรณ์ พวงมาลา ผ้าประดับ เป็นต้น

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี

 - ในแต่ละปีนั้น โครงการกิจกรรมรัฐพิธี ก็มีอยู่หลายวันส าคัญด้วยกัน ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือเป็นการจัดให้สมพระเกียรติของท่าน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานทัว่ไปหรือไม่

ท่ีประชุม  -ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานบริหารงานคลัง

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
งานบริหารงานคลัง หน้าที ่9/37-12/37 รวมท้ังส้ิน 2,807,920.00        บาท

งบบุคลากร รวม 2,382,720.00        บาท

 - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 2,382,720.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 371,200.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 151,200.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 180,000.00            บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 40,000.00             บาท

งบลงทุน รวม 54,000.00            บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000.00             บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณางานบริหารงานคลัง

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานคลังหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขออภิปราย หน้าที ่10/37 งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท

ขอทราบรายละเอียดการด าเนินโครงการดังกล่าว

นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง

 - ชี้แจง หน้าที ่10/37 งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท เพ่ือเป็นการด าเนินการ

เก่ียวกับการจัดท าแผนทีภ่าษี จัดระวางของแต่ละหลังคาเรือนภายในเขตต าบลลุ่มล าชี
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วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานบริหารงานคลังหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการรักษาความสงบภายใน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที ่13/37

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวมท้ังส้ิน 80,000                บาท

งบด าเนินงาน รวม 80,000                บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 30,000                 บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 50,000                 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย         รวมท้ังส้ิน 360,000               บาท

งบด าเนินงาน รวม 360,000               บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 360,000                บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขออภิปราย หน้าที ่13/37 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท ในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการ

จัดการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของ อปพร. หรือไม่ ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย

นายประยงค์ศักด์ิ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

 - ขอชี้แจง หน้าที ่13/37 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท ซ่ึงในปีนี้เราจะด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร. ภายในส้ินเดือนนี้ ส าหรับชุด อปพร.ทีท่างสภาฯได้

พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดชุด อปพร. ก็ได้ด าเนินการแจกจ่ายให้กับ อปพร.ทุกท่านแล้ว

ได้ก าหนด วัน เวลา สถานที ่พร้อมแล้ว จะแจ้งเวียนหนังสือเชิญท่านสมาชิกทราบและเชิญร่วม

เป็นเกียรติในพิธีเปิดอีกคร้ัง

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการรักษาความสงบภายในหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานการศึกษา

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานการศึกษา หน้าที ่14/37-19/37

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวมท้ังส้ิน 1,457,620.00        บาท

งบบุคลากร รวม 1,273,620.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,273,620.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 167,000.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 30,000.00             บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 90,000.00             บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 47,000.00             บาท

งบลงทุน รวม 17,000.00            บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000.00             บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมท้ังส้ิน 12,423,980.00      บาท

งบบุคลากร รวม 5,810,280.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,810,280.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 3,948,700.00        บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 50,000.00             บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 2,009,900.00         บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 1,888,800.00         บาท

งบลงทุน รวม 45,000.00            บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000.00             บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,620,000.00        บาท

 - เงินอุดหนุน รวม 2,620,000.00         บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศึกษา 

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศึกษาหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสาธารณสุข

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานสาธารณสุข   หน้าที ่19/37-23/37

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวมท้ังส้ิน 967,760.00           บาท

งบบุคลากร รวม 809,760.00           บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 809,760.00            บาท
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งบด าเนินงาน รวม 122,000.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 50,000.00             บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 50,000.00             บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 22,000.00             บาท

งบลงทุน รวม 36,000.00            บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000.00             บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       รวมท้ังส้ิน 992,000.00           บาท

งบด าเนินงาน รวม 552,000.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 20,000.00             บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 462,000.00            บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 70,000.00             บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000.00           บาท

 - เงินอุดหนุนเอกชน รวม 440,000.00            บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสาธารณสุข

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสาธารณสุขหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขออภิปราย หน้าที ่21/37 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ต้ังไว้จ านวน 275,000 บาท

ขอทราบในรายละเอียดของโครงการ ดังกล่าว

นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 - ขอชี้แจง หน้าที ่21/37 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ต้ังไว้จ านวน 275,000 บาท

แบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีเ่ข้าเวรยาม ทัง้ 12 เดือน,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,ค่าเวชภัณฑ์ทีใ่ช้

ในรถ เป็นต้น  

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ก่อนอ่ืนก็ต้องขอชมเชยและขอบคุณ เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องปฏิบัติงานรถ EMS ได้ดีมาก

เรียกใช้บริการฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสาธารณสุขหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานสังคมสงเคราะห์

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานสังคมสงเคราะห์  หน้าที ่24/37-26/37

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวมท้ังส้ิน 1,682,100.00        บาท

งบบุคลากร รวม 1,580,100.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,580,100.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 97,000.00            บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 7,000.00               บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 65,000.00             บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 25,000.00             บาท

งบลงทุน รวม 5,000.00              บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000.00               นาท

งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ รวมท้ังส้ิน 200,000.00           บาท

งบด าเนินงาน รวม 150,000.00           บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 150,000.00            บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000.00            บาท

 - เงินอุดหนุนเอกชน รวม 50,000.00             บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสังคมสงเคราะห์

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขออภิปราย หน้าที ่26/37 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ต้ังไว้จ านวน 30,000 บาท

อยากทราบรายละเอียดของลักษณะโครงการดังกล่าว

นางอัญชิษฐา ชาลีแดง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 - ขอชี้แจง หน้าที ่26/37 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสงคมเคราะห์

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ต้ังไว้จ านวน 30,000 บาท

ลักษณะการด าเนินโครงการจะเป็นการซ่อมแซมต่อเติมทีอ่ยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหารเสนอแผนงานเคหะและชุมชน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานเคหะและชุมชน   หน้าที ่27/37-30/37

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวมท้ังส้ิน 3,704,480.00        บาท

งบบุคลากร รวม 2,716,980.00        บาท

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,716,980.00         บาท

งบด าเนินงาน รวม 965,000.00           บาท

 - ค่าตอบแทน รวม 130,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 285,000.00            บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 545,000.00            บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000.00               บาท

งบลงทุน รวม 22,500.00            บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500.00             บาท

งานไฟฟ้าถนน รวมท้ังส้ิน 1,300,000.00        บาท

งบด าเนินงาน รวม 1,300,000.00        บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,000.00         บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานเคหะและชุมชน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานเคหะและชุมชนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าที ่31/37

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       รวมท้ังส้ิน 90,000.00            บาท

งบด าเนินงาน รวม 90,000.00            บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 90,000.00             บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง
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นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้าที ่31/37

งานกีฬาและนันทนาการ รวมท้ังส้ิน 160,000.00           บาท

งบด าเนินงาน รวม 160,000.00           บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 160,000.00            บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมท้ังส้ิน 190,000.00           บาท

งบด าเนินงาน รวม 190,000.00           บาท

 - ค่าใช้สอย รวม 190,000.00            บาท

จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้าที ่32/37-36/37

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 6,600,000.00        บาท

งบลงทุน รวม 6,600,000.00        บาท

 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง รวม 6,600,000.00         บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานการเกษตร

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงานการเกษตร หน้าที ่36/37

งานส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังส้ิน 20,000.00            บาท

งบด าเนินงาน รวม 20,000.00            บาท

 - ค่าวัสดุ รวม 20,000.00             บาท

จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแผนงานการเกษตร

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายแผนงานการเกษตรหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

 -11-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน  - ให้คณะผู้บริหาร เสนอแผนงานงบกลาง

นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจง

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
แผนงบกลาง  หน้าที ่36/37-37/37

งบกลาง รวมท้ังส้ิน 24,107,931.00      บาท

 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวม 260,316.00            บาท

 - เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รวม 15,576,000.00        บาท

 - เบ้ียยังชีพคนพิการ รวม 7,257,600.00         บาท

 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวม 138,000.00            บาท

 - เงินส ารองจ่าย รวม 200,000.00            บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวมท้ังส้ิน 676,015.00           บาท

 - เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวม 159,345.00            บาท

ในระดับท้องถ่ินหรือท้องที่

 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ รวม 504,670.00            บาท

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของส านักงานประกันสังคม  รวม 12,000.00             บาท

ร่างเทศบัญญัติคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ตามเอกสารทีแ่จกให้สมาชิกนั้น 

ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพ่ือทีจ่ะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประธาน  - ส่ังพัก 15 นาที

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแผนงานงบกลางหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่๑ ข้ันรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ. 2563

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - หารือทีป่ระชุม หลังจากมีการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการเข้าสู่ข้ันการแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องมี

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ให้ทีป่ระชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ

จะแต่งต้ังก่ีคน
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นางอนัญญา ค าทวี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน

ผู้รับรอง 1. นางสายฝน  โสวิชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

2. นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน

ตามทีน่างอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีส่มาชิกให้ความเห็นชอบต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน

จึงขอให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติและให้ความเห็นชอบทีละคน

นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอ นายบุญล้อม หมื่นจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีห่นึ่ง

ผู้รับรอง 1. นายสมัย  ป้อจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

2. นายประยูร  พันธ์ุกุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห่นึ่ง  ตามที่

นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอนายบุญล้อม หมื่นจิตร

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่อง

นายหงษ์  ถนอมสัตย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

 - เสนอ นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีส่อง

ผู้รับรอง  1. นายสมัย  ป้อจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 2. นางอนัญญา  ค าทวี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่อง ตามที่

นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอ นางสายโยน พร้อมสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่าม

นางสายโยน  พร้อมสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต  2

 - เสนอ นายวิฑูรย์ เมวงษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีส่าม

ผู้รับรอง  1. นายตุ่น  ทุม่พันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 2. นางสายฝน  โสวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่าม 

ตามทีน่างสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอ

นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ี่

นางอนัญญา ค าทวี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต  1

 - เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีส่ี่

ผู้รับรอง  1. นายส าเรียง  ดุงสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 2. นายประยูร พันธ์ุกุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีส่ี่  ตามที่

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1 เสนอ นายสมัย ป้อจัตุรัส

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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ประธาน  - ให้ทีป่ระชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห้่า

นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - เสนอ นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีห้่า

ผู้รับรอง  1. นางสายโยน พร้อมสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

 2. นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติคนทีห้่า ตามที่

นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1 เสนอ นายประยูร พันธ์ุกุ่ม

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุมทราบ รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญล้อม  หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1

2. นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

3. นายวิฑูรย์  เมวงษา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 1

4. นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

5. นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เขต 2

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจง ถึงการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการแปรญัตติ

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ชี้แจง ในการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ทัง้ 5 ท่านจะต้องปรึกษาหารือกันว่า

จะเลือกใครท าหน้าทีเ่ป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มีหน้าทีรั่บค าแปร

ญัตติจากสมาชิกทีเ่สนอค าแปรญัตติ ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการรับค าแปรญัตติ 

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  ซ่ึงขอให้สภาฯ เสนอ

ประธาน  - ให้ทีป่ระชุม เสนอระยะเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติ จะก าหนดวันไหน ระยะเวลาเท่าใด

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้มีการรับค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในวันที ่20,21 และ 22 สิงหาคม  

2562 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ผู้รับรอง 1. นางอนัญญา ค าทวี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  1

2. นายตุ่น ทุมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  1

ประธาน  - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
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ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติ  ในวันที ่20,21 และ 22

สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามที ่นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอ 

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งวันเวลาในการย่ืนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คือวันที ่20,21 และ 22

สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการแปรญัตติ 

ได้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ และเสนอมติทีป่ระชุมน าเข้าประชุมในวาระที ่2 ข้ันแปรญัตติ 
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ต่อไป

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเล่ือนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่2 การแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที ่26 สิงหาคม 2561

ผู้รับรอง 1. นางสายโยน พร้อมสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2

2. นางสายฝน โสวิชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต  2

ประธาน  - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบ ตามทีน่ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี เขต 1 เสนอให้เล่ือนการพิจารณา ข้อ 4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

วาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ออกไปเป็นวันที ่26 สิงหาคม 2562

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ         จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

เร่ือง อ่ืนๆ นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามทีป่ระชุม เนื่องด้วยบันไดพนังก้ันแม่น้ าชีบ้านโนนน้อยทรุดตัวลง ยังไม่เห็นช่างหรือ

ผู้รับเหมาออกมาด าเนินการซ่อมแซมให้เลยและยังอยู่ในช่วงหลักประกันสัญญาของโครงการ 

หรือไม่ อยากให้ท่านเร่งรัดผู้รับเหมารีบมาด าเนินการ

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามทีป่ระชุม โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน ทีต้ั่งไว้

จ านวน 300,000 บาท คงจะขอทราบรายละเอียดของโครงการ

 - ขอสอบถาม เร่ือง จ่ายขาดเงินสะสม ทางเทศบาลพอจะจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ 

เพ่ือช่วยราษฎรทีป่ระสบปัญหาภัยแล้ง และผู้ใหญ่บ้านวังกุ่มอยากจะได้ประตูน้ าปิด-เปิด
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เป็นท่อบล็อคคอนเวิร์คเพ่ือปล่อยน้ าลงแม่น้ าชี เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในภายภาคหน้า

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจง ตามทีส่มาชิกเรียนถามเร่ือง บันใดพนังกันแม่น้ าชีทีท่รุดตัวลง บ้านโนนน้อย

ทางผู้บริหารก็ได้ประสานผู้รับเหมาให้เร่งมาด าเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ยังไม่มาสักที

พยายามติดต่อกับผู้รับเหมาตลอด ส าหรับหลักประกันสัญญาว่าจ้างยังไม่ครบสัญญา

 - ชี้แจง เร่ือง รายละเอียดโครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน

จะให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอสอบถามเก่ียวกับงบประมาณในการซ่อมแซมโครงการขยายคลองส่งน้ าท่ากกโพธ์ิ ทีส่ะพาน

คลองส่งน้ ามันหักลง สัญญาว่าจ้างหมดหรือยัง สามารถน าหรือหางบประมาณตัวไหนหรือ

โครงการไหนมาด าเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ ชาวบ้านก็ฝากน าเรียนถามคณะผู้บริหาร

นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ชี้แจง งบประมาณโครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานและภายนอกอาคารส านักงาน จ านวน

300,000 บาท ณ ตอนนี้ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า เดือนมิถุนายน ค้างจ่าย

อยู่ประมาณ จ านวน 120,000 บาท และยังเหลืออีก 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคมและกันยายนอีก 

เกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ ในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ

ว่าโครงการไหนไม่ด าเนินการก็จะได้รวบรวมน ามาเสนอทีป่ระชุมสภาอีกคร้ัง ในวันที ่26 สิงหาคม 

2562

 - ส่วนเร่ืองของสะพานสูบน้ าท่ากกโพธ์ิทีหั่กลง ณ ตอนนี้ก าลังให้โยธาธิการจังหวัดชัยภูมิออกแบบ

โครงสร้างในการก่อสร้างและเป็นเร่ืองเร่งด่วนด้วย จะพยายามเร่งด าเนินการให้ทันเวลา

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.35 น.

ว่าทีร่.ต.   ชาติชาย ใครกระโทก            ผู้จดรายงานการประชุม

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

(ชาติชาย    ใครกระโทก)



ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประยูร  พันธ์ุกุ่ม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)
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กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

สายฝน  โสวิชัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน  โสวิชัย)

(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หมื่นจิตร

(นายบุญล้อม  หมื่นจิตร)

ตุ่น  ทุมพันธ์

(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส กรรมการตรวจรายงานการประชุม


