
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.
รายช่ือผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2564

วันท่ี 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์ ประธานสภา ศักด์ิชัย
2 นายสมยั ป้อจัตุรัส รองประธานสภาฯ สมยั
3 นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาฯ สายฝน
4 นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จรูญ
5 นายธีระพงษ์ บ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธีระพงษ์
6 นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เด่นเดือน
7 นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา
8 นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พิเชษฐ
9 นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หนูชิด
10 นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วีระ
11 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง
12 นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ธนกร

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรี ธวัชชัย
2 นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี สมนึก
3 นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรี อุทัย
4 นายสวง ถนอมสัตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สวง
5 นายบุญกอง มณีรุ่ง ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี บุญกอง
6 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล ชาติชาย
7 นายสมบูรณ์ หาญสมคัร ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 บ้านวังโพธ์ิทอง สมบูรณ์
8 นายธีระพงษ์ พร้ิงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านท่าแก้ง ธีระพงษ์
9 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง
10 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด สกุลชภัสร์
11 นายสนองพันธ์ สุนคร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ สนองพันธ์
12 นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม
ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล



วาระท่ีส าคัญ

ก่อนการประชุม นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - บัดนี้เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้เวลาอันสมควรดิฉัน

เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทัง้กล่าวเปิดประชุมและ

ด าเนินการประชุมตามวาระต่อไปค่ะ

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกระผมขอเปิดประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่3 ณ บัดนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - ไม่มี

เร่ือง ประธานแจ้งให้

ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่2  

เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2564 ให้ทีป่ระชุมทราบ

การประชุมคร้ังท่ีแล้ว นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่2 เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2564

ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกรายงานการประชุมทีแ่จกให้สมาชิกตามระเบียบวาระที ่1-5 

จ านวน 21 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกรายงานการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังทีแ่ล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ 

ท่ีประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาคร้ังทีแ่ล้ว

ประธาน  - ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังทีแ่ล้ว

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 3 ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทีไ่ด้มีส่วนร่วมในการพิจาณาร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เราจะพัฒนาท้องถ่ินร่วมกันทุก ๆ 

ด้าน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในต าบลลุ่มล าชีของเรา และขอยกย่องสท.จรูญ และ สท.ธีระพงษ์ 

ทีใ่ห้ความส าคัญ ติดตามการลงหินลูกรังพร้อมทัง้ปรับเกรดในพ้ืนเขต 1 ในต าบลลุ่มล าชี และใน

การติดตามการจัดต้ังศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ในต าบลลุ่มล าชี ก็ได้ศาลาวัด

บ้านวังปลาฝา(หลังเดิม) เป็นสถานทีพั่กคอยของต าบลเรา สามารถรับรองผู้พักคอยได้ประมาณ 

30 เตียง ซ่ึงทางอ าเภอขอความร่วมมือแต่ละหมู่บ้านท าเตียงไม้ไผ่ หมู่บ้านละ 2 เตียง มาใว้ที่

ศูนย์พักคอยแห่งนี้ ส่วนเร่ีองการจัดการบริหารขยะในต าบลลุ่มล าชีของเราก็ได้ประสานและศึกษา

ดูงานเก่ียวกับขยะทีเ่ป็นรูปธรรม และเชื่อว่าอีกไม่นานเทศบาลต าบลลุ่มล าชีของเราก็จะลงมือ

ด าเนินการได้ เพราะได้ต้ังงบประมาณรองรับในการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

แบบอัดท้าย
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ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สักพัก 15 นาที

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เร่ือง เสนอเพ่ือ 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

พิจารณา/อนุมัติ (ค้างการพิจารณา)

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลชี้แจงในวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ทีผ่่านมา 2 วัน ได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติให้กับสภาเทศบาล

ได้พิจารณาทีค่ณะผู้บริหารเสนอ และได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติในวาระที ่1 

ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หลังจากนี้ก็จะเป็นข้ันตอนของการแปรญัตติ ซ่ึงได้มีการแต่งต้ัง  

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน ชึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะได้น าเสนอให้

ทีป่ระชุมทราบเก่ียวกับการแปรญัตติต่อไป

ประธาน  - ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งผลการพิจารณาค าแปรญัตติต่อสภาฯ

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)

 - กระผม นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอน าเรียนชี้แจงให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีทราบ มีรายละเอียดดังนี้

ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที ่1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เมื่อวันที ่18

สิงหาคม 2564 และได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือรับค าแปรญัตติ

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ก าหนดให้รับค าแปรญัตติ ระหว่างวันที ่

19,20 และ 21 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี 

คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ปรากฎว่าวันที ่20 สิงหาคม

2564 ได้มีนายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ขอย่ืนค าแปรญัตติ โดยขอปรับ

ลดรายจ่าย จ านวน 2 รายการ งบประมาณรวมทัง้ส้ิน 220,000 บาท และขอปรับเพ่ิมรายจ่าย

จ านวน 4 รายการ งบประมาณรวมทัง้ส้ิน 220,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.) ขอแปรญัตติปรับลด จ านวน 2 รายการ งบประมาณรวมทัง้ส้ิน 220,000 บาท
ข้อ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที ่68/69 งานก่อสร้าง งบลงทุน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ทัง้หมด 4,774,000 บาท โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวระบบ

หอสูงบ้านปากคันฉู หมู่ที ่14 จ านวน 200,000 บาท ขอปรับลดท้ังหมด จ านวน 200,000 บาท
คงเหลือต้ังไว้ 0 บาท

ข้อ 2. แผนงานสาธารณสุข หน้าที ่49/69 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ต้ังไว้ทัง้หมด 2,420,000 บาท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

(1.) เคร่ืองพ่นยาแบตเตอร่ี 20 ลิตร จ านวน 6,000 บาท,(2.) เคร่ืองวัดความดัน จ านวน 10,000
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บาท และ(3.) เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จ านวน 4,000 บาท รวมทัง้หมด 20,000 บาท

ขอปรับลดท้ังหมด จ านวน 20,000 บาท คงเหลือต้ังไว้ 0 บาท

2.) ขอแปรญัตติปรับเพ่ิม จ านวน 4 รายการ งบประมาณรวมทัง้ส้ิน 220,000 บาท
ข้อ 1. แผนงานการศึกษา หน้าที ่44/69 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ต้ังไว้ทัง้หมด 1,756,400 บาท วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กแก่และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ต้ังไว้ 1,726,400

บาท ขอปรับเพ่ิม จ านวน 41,600 บาท รวมเป็นต้ังไว้ จ านวน 1,768,000 บาท
ข้อ 2. แผนงานสาธารณสุข หน้าที ่49/69 งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน ต้ังไว้ทัง้หมด จ านวน 770,000 บาท งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ต้ังไว้ทัง้หมด

จ านวน 330,000 บาท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ

(1.) โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ต้ังไว้ จ านวน 220,000 บาท

ขอปรับเพ่ิม จ านวน 30,000 บาท รวมเป็นต้ังไว้ จ านวน 250,000 บาท
ข้อ 3. แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที ่58/69 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ต้ังไว้ทัง้หมด 591,000 บาท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์,เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้าลปล๊ักไฟฟ้า,สวิตไฟฟ้า,

ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์,เบรกเกอร์,หลอดไฟฟ้า,ไมโคโฟน,ล าโพลง,ขาต้ังไมโคโฟนฯลฯ และอ่ืน ๆ

ทีเ่ข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ ต้ังไว้จ านวน 100,000 บาท ขอปรับเพ่ิม จ านวน 128,400 บาท
รวมเป็นต้ังไว้ จ านวน 228,400 บาท

ข้อ 4. แผนงานสาธารณสุข หน้าที ่48/69 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ต้ังไว้ทัง้หมด 140,000 บาท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อาทิ แอลกอฮอร์,ออกซิเจน,น้ ายาต่าง ๆ,เลือด,สายยาง,

ลูกยาง,หลอดแก้ว,เวชภัณฑ์,ถุงมือ,หน้ากากอนามัย,ทรายอะเบท,น้ ายาพ่นหมอกควัน เป็นต้น

ต้ังไว้จ านวน 50,000 บาท ขอปรับเพ่ิม จ านวน 20,000 บาท รวมเป็นต้ังไว้ จ านวน 70,000
บาท

ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที ่23 สิงหาคม

2564 โดยมีผู้ขอย่ืนค าแปรญัตติและผู้ทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามทีน่ายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี เป็น

ผู้เสนอขอแปรญัตติขอปรับลดรายจ่าย จ านวน 2 รายการ งบประมาณทัง้ส้ิน จ านวน 220,000

บาท และขอปรับเพ่ิมรายจ่าย จ านวน 4 รายการ งบประมาณรวมทัง้ส้ิน จ านวน 220,000 บาท

และไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอสงวนค าแปรญัตติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้เสนอผลการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ รวมทัง้

ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ร่างเดิม) และร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทีแ่ก้ไขใหม)่ เสนอให้สภาเทศบาลต าบล 
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ลุ่มล าชีได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวาระที ่2 ข้ันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทีข่อปรับลดงบประมาณรายจ่ายและขอปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย

ในรายละเอียดแผนงานต่างๆ แต่ยอดรายจ่ายก็คงไว้เท่าเดิม จ านวน 71,500,000 บาท

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที ่4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

วาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ เสนอต่อสภาฯ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.1.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ชี้แจงในวาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ตามทีค่ณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น หลังจากทีม่ีการพิจารณาตาม

ระบียบวาระ ซ่ึงสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หลังจากนั้น

ในวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เสนอการแปรญัตติ

ต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี และสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก็ให้ความเห็นชอบในวาระที ่2 

ส่วนในวาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ซ่ึงหลังจากมีการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วจะได้น าส่งให้

จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติและนายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที ่4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ 4.1.2) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

วาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2564 จ านวน 1 ฉบับ

ฉบับที ่1 เร่ือง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564

4.2.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

ประธาน  - เนื่องจากเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ จะขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายและชี้แจงเก่ียวกับ

ระเบียบกฎหมาย เพ่ือให้สภาทราบ

ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ซ่ึงเนื่องจากไม่ได้เป็นการพิจารณาเก่ียวกับงบประมาณ ดังนั้น การพิจารณาผ่านสภาจะต้อง

พิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ โดยในวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ก็ให้สภาทัง้หมดเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดลงนามและน าเทศบัญญัติมาประกาศใช้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ดังนั้น ขอให้ท่านประธานสภา

หารือทีป่ระชุมพิจารณากรณีดังกล่าวเป็น 3 วาระรวดหรือไม่ 

ประธาน  - หารือทีป่ระชุม เร่ือง การพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การควบคุมการ

ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวดหรือจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอเสนอให้สภาฯพิจารณา 3 วาระรวด เพราะไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกับงบประมาณ

ผู้รับรอง 1. นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2. นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

เสนอให้สภาฯพิจารณา 3 วาระรวด

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งให้ทีป่ระชุม การพิจาณราร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การควบคุมการฆ่าสัตว์

และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวด คือ

วาระที ่1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

วาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

วาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลลุ่มล าชี

ปี พ.ศ.2564
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ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ส่วนรายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ พ.ศ.2564 ให้คณะผู้บริหาร เสนอให้สภาทราบและได้พิจารณาในวาระต่อไป

ประธาน เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี 

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าฃี 

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอรายละเอียดเพ่ือให้สภาพิจารณา

ต่อไป

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

หลักการ

เพ่ือเป็นการป้องกัน การระงับโรคติดต่อ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย

จากการบริโภคเนื้อสัตว์ จึงเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จ าหน่ายเนื้อสัตว์

เหตุผล

โดยทีเ่ป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ว่าด้วยการควบคุมการ

ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50(4),มาตรา 51(2)

มาตรา 60(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562) 

พระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่

เก่ียวข้อง และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564 โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.) เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การควบคุม

การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564"

ข้อ 2.) ให้เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เมื่อได้ประกาศไว้

อย่างเปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชี แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3.) บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและค าส่ังอ่ืนใดในส่วนทีไ่ด้ตราไว้แล้ว

ซ่ึงขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4.) ในเทศบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชีแต่งต้ัง

“พนักงานตรวจโรคสัตว์” หมายความว่า สัตว์แพทย์ประจ าโรงฆ่าสัตว์หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแต่งต้ังให้มีอ านาจตรวจโรคซ่ึงมีในเนื้อสัตว์หรือสัตว์ 

หลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบkลต าบลลุ่มล าชี

เร่ือง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.2564
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะท างานหรือคณะกรรมการควบคุมการฆ่าสัตว์

และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทีม่ิใช่สัตว์ป่า และหมายความเฉพาะ โค กระบือ แพะ แกะ
สุกร และสัตว์อ่ืนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

“เน้ือสัตว์” หมายความว่า เนื้อหรือส่วนอ่ืนของสัตว์ทีต่ายแล้ว ซ่ึงมิได้ปรุงแต่งให้เป็น
อาหาร หรือมิได้ปรุงแต่งเพ่ือให้คงอยู่ไม่เป่ือยเน่า ทัง้นี้ไม่ว่าจะอยู่ในร่างสัตว์นั้นหรือช าแหละแล้ว 

“โรงพักสัตว์” หมายความว่า สถานทีพั่กสัตว์หรือกักสัตว์ก่อนท าการฆ่า

“โรงฆ่าสัตว์” หมายความว่า สถานทีท่ีก่ าหนดให้ท าการฆ่าสัตว์ตามเทศบัญญัตินี้

“โรคระบาดสัตว์” หมายความว่า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเรโมดาฟิตซีเมีย

โรคแอนแทรกซ์ โรคเซอร่า โรคสารติก โรคมงคล่อพิษ โรคปากและเท้าเป่ือย โรคอหิวาต์สุกร 

และโรคอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตฆ่าสัตว์ หรือใบก ากับซาก หรืออาชญาบัตร
ข้อ 5.) หยุดท าการฆ่าสัตว์ในวันพระและวันส าคัญ ดังนี้ 

(1) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที ่28 กรกฎาคม
ของทุกปี 

(2) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวันที ่3 มิถุนายน
ของทุกปี

(3) วันมาฆบูชา ของทุกปี 
(4) วันวิสาขบูชา ของทุกปี 
(5) วันอาสาฬหบูชา ของทุกปี 
(6) วันเข้าพรรษา ของทุกปี 
(7) วันออกพรรษา ของทุกปี 
(8) วันจักรี ของทุกปี 
(9) วันฉัตรมงคล ของทุกปี 
(10) วันพืชมงคล ของทุกปี 
(11) วันปิยมหาราช ของทุกปี 

และวันตามเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนด 
ข้อ 6.) การหยุดฆ่าสัตว์ ตามข้อ 5 นับต้ังแต่เวลา 18.00 น. ของก่อนวันพระและ

วันส าคัญ (วันโกน) จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันหยุดท าการฆ่าสัตว์ (รวม 30 ชั่วโมง) 

ข้อ 7.) ในกรณีทีม่ีการฆ่าสัตว์เพ่ือบริโภคในงานเล้ียงสังสรรค์ งานประเพณี 

งานพิธีการศาสนาหรืองานบุญต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจ าหน่าย จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทุก

ประการ ยกเว้นกรณีทีม่ีเหตุสมควรเป็นพิเศษ 

ข้อ 8.) การอนุญาตฆ่าโค กระบือ และสุกร

ให้ผู้ขออนุญาตฆ่าโค กระบือ และสุกร ย่ืนค าร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ 

(แบบ ฆจส.4,ในกรณีทีเ่ป็นสัตว์พาหนะต้องแนบต๋ัวพิมพ์รูปพรรณด้วย) ทีง่านผลประโยชน์ 
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กองคลัง เทศบาลต าบลลุ่มล าชี (เก็บค่าอากรฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม

โรงพักสัตว์ ตามก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที ่4 และตามประกาศเทศบาล) แล้วให้น าสัตว์ที่

ขออนุญาตฆ่าของวันนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าทีต่ามค าส่ังของเทศบาล ตรวจสอบตัวสัตว์ ให้ถูกต้องตรง

ตามต๋ัวพิมพ์รูปพรรณ เมื่อถูกต้องทุกประการก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินและแบบตอบรับแจ้งการฆ่า 

ดังนี้

8.1) แบบ ฆจส.5 แบบตอบรับการฆ่าโคและจ าหน่ายเนื้อโค กรณีขออนุญาตฆ่าโค 

8.2) แบบ ฆจส.6 แบบตอบรับการฆ่ากระบือและจ าหน่ายเนื้อกระบือ กรณีขออนุญาต

ฆ่ากระบือ 

8.3) แบบ ฆจส.9 แบบตอบรับการฆ่าสุกรและจ าหน่ายเนื้อสุกร กรณีขออนุญาตฆ่าสุกร 

ข้อ 9.) สัตว์ทีจ่ะท าการฆ่า ต้องน าเข้าคอกพักสัตว์ พร้อมด้วยแบบตอบรับแจ้ง

การฆ่าสัตว์ในวันนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าทีสั่ตวแพทย์ตรวจโรคก่อนฆ่า สัตว์ทีม่ีต๋ัวพิมพ์รูปพรรณ 

ต้องน าต๋ัวพิมพ์รูปพรรณนั้นมาพร้อม

ข้อ 10.) โค กระบือ ทีน่ าเข้าคอกสัตว์ เจ้าของสัตว์จะต้องจัดหาเชือกผูกมัด

จนเป็นทีแ่น่ใจได้ว่าจะไม่ขาดหลุดไปท าร้ายสัตว์ตัวอ่ืน และเจ้าหน้าทีโ่รงฆ่าสัตว์ได้ 

ข้อ 11.) สัตว์ตัวใดทีสั่ตว์แพทย์ได้ตรวจโรค และมีเหตุสงสัยว่าสัตว์ทีไ่ด้รับอนุญาต

ให้ฆ่านั้น เป็นโรคระบาดหรือเป็นโรคหรือมีลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวง ไม่เหมาะสม

ทีจ่ะใช้สัตว์นั้นเป็นอาหาร เจ้าหน้าทีโ่รงฆ่าสัตว์ มีอ านาจส่ังงดให้ฆ่าสัตว์ และแยกสัตว์นั้นไว้

ตรวจพิสูจน์โรคได้ ภายหลังพิสูจน์แล้วจะด าเนินการอย่างใดให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตว์แพทย์ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 

ข้อ 12.) การฆ่าโค กระบือ และสุกร จะฆ่าได้เฉพาะตัวทีไ่ด้รับอนุญาตฆ่าสัตว์ 

จากเทศบาลต าบลลุ่มล าชี และต้องฆ่าภายในวันและเวลาทีร่ะบุไว้ในแบบตอบรับแจ้งการฆ่าเท่านั้น

และห้ามน าออกจากโรงฆ่าสัตว์ก่อนผ่านการตรวจโรคของสัตวแพทย์ 

ข้อ 13.) เนื้อสัตว์และซากสัตว์ ทีฆ่่าช าแหละเรียบร้อยแล้ว ให้ช าระล้างให้สะอาด

และน าไปวางเรียงไว้บนแท่นภายในห้องตรวจโรค เพ่ือรอการตรวจโรคจากสัตว์แพทย์ต่อไป 

เมื่อผ่านการตรวจโรคและได้ประทับตราทีซ่ากสัตว์(รายงานตามแบบการตรวจโรคเนื้อสัตว์หลังฆ่า)

และส่งแบบตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์คืนให้เจ้าของสัตว์ จึงสามารถน าเนื้อสัตว์และซากสัตว์นั้น 

ออกจากโรงฆ่าสัตว์ 

ข้อ 14.) ในกรณีทีสั่ตวแพทย์ตรวจพบว่าเนื้อสัตว์ของสัตว์ทีฆ่่าเป็นโรคและหรือมี 

ลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าไม่เหมาะสมทีใ่ช้เนื้อเช่นนั้นเป็นอาหาร ให้เจ้าหน้าที ่

มีอ านาจยึดท าลายเนื้อสัตว์นั้นเสียทัง้ตัวหรือบางส่วน หรือปรับปรุง แปรสภาพให้เป็นเนื้อสัตว์ที่

ควรใช้เป็นอาหารเสียก่อน ถึงสามารถน าออกไปจ าหน่ายหรือประกอบเป็นอาหารได้ตามความ

เหมาะสม 
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ข้อ 15.) ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ทีต่ายเอง หรือมิได้ถูกฆ่าตาม

เทศบัญญัตินี้ให้น าเนื้อของสัตว์นั้นซ่ึงอยู่สภาพทียั่งมิได้ช าแหละไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ

หรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ ไปตรวจเนื้อสัตว์นั้นก็ได้ ทัง้นี้ โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์แล้ว เห็นว่าเป็นเนื้อ

ทีค่วรใช้เป็นอาหารได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือมอบอ านาจให้เจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์

ประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ แล้วจึงจ าหน่ายได้ 

ข้อ 16.) ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซ่ึงเนื้อสัตว์ทีถู่กฆ่าโดยมิได้

มีการขออนุญาต ฆ่าสัตว์ 

ข้อ 17.) ห้ามมิให้ผู้ใดน าเนื้อสัตว์จากแหล่งอ่ืน ทีม่ิได้มีการขออนุญาตฆ่าสัตว์

ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาจ าหน่ายในตลาดสด เขตเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

ข้อ 18.) ในกรณีทีพ่บว่ามีการลักลอบฆ่าสัตว์เถ่ือน ให้คณะกรรมการด าเนินการ

ตามกฎหมายกับผู้กระท าผิด 

ข้อ 19.) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ข้อที ่8,ข้อที ่12,ข้อที ่15 และข้อที ่16 โดยไม่มีเหตุ

อันสมควร ต้องระวังโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535

ข้อ 20.) ให้นายกเทศมตรีต าบลลุ่มล าชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

และให้อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ัง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่...................................

1.) อากรการฆ่าสัตว์

โค ตัวละ 12.00             บาท

กระบือ ตัวละ 15.00             บาท

สุกร ตัวละ 10.00             บาท

สุกรทีม่ีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม ตัวละ 5.00              บาท

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..........................................
(......................................................)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

อัตราอากรและค่าธรรมเนียม

(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)

นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
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2.) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

โค ตัวละ 12.00             บาท

กระบือ ตัวละ 15.00             บาท

สุกร ตัวละ 15.00             บาท

3.) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

โค,กระบือ,สุกร ตัวละ 3.00              บาท

4.) ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ทีต่ายเอง โดยมิได้ถูกฆ่าหรือทีฆ่่านอกโรงฆ่าสัตว์

ตามพระราชบัญญัตินี้

โค ตัวละ 20.00             บาท

กระบือ ตัวละ 25.00             บาท

สุกร ตัวละ 15.00             บาท

สุกรทีม่ีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม ตัวละ 10.00             บาท

5.) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(ก) ใบอนุญาต ฉบับละ 500.00           บาท

(ข) การต่อใบอนุญาต คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(ค) การโอนใบอนุญาต คร้ังละก่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(ง) ใบแทนในอนุญาต ฉบับละ 100.00           บาท

ท่ีประชุม  -รับทราบ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ขอสอบถามเพ่ิมเติม ตามข้อ 5.) หยุดท าการฆ่าสัตว์ในวันพระและวันส าคัญ เราจะสามารถ

แจ้งให้ทางเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ทราบได้อย่างไร

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอสอบถามเพ่ิมเติม ในกรณีการฆ่าหมูกินกันเอง ท าบุญตามประเพณีต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการ

จ าหน่ายก็ต้องท าการขออนุญาตฆ่าด้วยหรือไม่

ประธาน  - มอบให้ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจง การห้ามฆ่าสัตว์ทีก่ าหนดไว้ในเทศบัญญัติจะมีการแจ้งเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ทราบอยู่แล้ว

ปัจจุบันเทศบาลต าบลลุ่มล าชีมีโรงฆ่าสัตว์ทีเ่ดียว คือ บ้านวังปลาฝาเป็นโรคฆ่าสัตว์ (โค)

สาวนโรงฆ่าสุกรมีทีเ่ทศบาลต าบลบ้านเขว้า ดังนั้น การฆ่าสัตว์ตามเทศบัญญัตินี้จะฆ่าเพ่ือใช้ใน

งานบุญหรือเพ่ือจ าหน่ายต้องขออนุญาตทัง้หมด ส่วนบทก าหนดโทษเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การควบคุมและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ซ่ึงต้องไปดูว่าท าผิดข้อไหน มีโทษทัง้จ าทัง้ปรับ

บังคับใช้ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
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วาระท่ีส าคัญ

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การควบคุมการฆ่าสัตว์

และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564 ตามทีค่ณะผู้บริหารเสนอในวาระที ่1 ข้ันการรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2.2 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ประธาน  - ระเบียบวาระที ่2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เนื่องจากการพิจารณาเทศบัญญัติไม่ใช่เร่ือง

เก่ียวกับงบประมาณ ดังนั้น คงไม่ต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ให้ถือว่าสภาทัง้หมด

เป็นคณะกรรรมการแปรญัตติและสอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ขอความเห็นชอบ เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่2 การแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2.3 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2564

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม การพิจารณา เร่ือง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2564

ในวาระที ่3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.3.) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4.3.1) เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 11) จ านวน 2 รายการ

(1.) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านวังกุ่ม 

จ านวน 300,000 บาท

ประธาน  - มอบให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณ

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนคร้ังที ่11

รายการที ่1 มีรายละเอียดดังนี้
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แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าถนน

งบ เงินอุดหนุน

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ (บ้านวังกุ่ม หมูที ่5)

งบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติ 300,000.00    บาท

งบประมาณ(คงเหลือ)หลังโอน 300,000.00    บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 300,000.00   บาท(-)

งบประมาณหลังโอน -               บาท

ค าช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  - เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโครงการตามมติ

ประชาคมหมู่บ้าน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านวังกุ่ม

งบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติ -               บาท

งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน -               บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 300,000.00   บาท(+)

งบประมาณหลังโอน 300,000.00    บาท

ค าช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  - เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโครงการตามมติ

ทีป่ระชุมประชาคมหมู่บ้านจึงจ าเป็นต้องโอน

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

/เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านวังกุ่ม

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3

จ านวน 129 ท่อน และบ่อพักน้ าจ านวน 13 บ่อ

ประธาน  - เชิญผู้ใหญ่บ้านชี้แจงการขอเปล่ียนแปลงโครงการ

นายสมบูรณ์ หาญสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 บ้านวังโพธ์ิทอง (รักษาราชการแทนผู้ใหญ่บ้านบ้านวังกุ่ม ม.5)

 - ตามมติประชาคมหมู่บ้านขอเปล่ียนแปลงโครงการ จากเดิม เป็นโครงการอุดหนุนส านักงานไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 300,000 บาท ซ่ึงโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการ

โครงการได้ เนื่องจากเจ้าหน้าทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ ออกมาตรวจประเมินพ้ืนที่

มีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงขอปรับเปล่ียนโครงการมาเป็น โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายใน
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หมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านวังกุ่ม ตามมติทีป่ระชุมเห็นชอบ จ านวน 35 เสียง เพราะเป็นการแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 4.3) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4.3.1) เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังที ่11)

จ านวน 2 รายการ (รายการที ่1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 

บ้านวังกุ่ม

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

(2) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านท่าแก้ง งบประมาณ 100,000 บาท

ประธ่าน  - มอบให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณ

นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ตามบัญชีการโองเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนคร้ังที ่11

รายการที ่2 มีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าถนน

งบ เงินอุดหนุน

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ (บ้านท่าแก้ง หมู่ที ่9)

งบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติ 300,000.00    บาท

งบประมาณ(คงเหลือ)หลังโอน 300,000.00    บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 100,000.00   บาท(-)

งบประมาณหลังโอน 200,000.00    บาท

ค าช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  - เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโครงการตามมติ

ประชาคมหมู่บ้าน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบ ลงทุน

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านวังกุ่ม
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งบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติ -               บาท

งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน -               บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) 100,000.00   บาท(+)

งบประมาณหลังโอน 100,000.00    บาท

ค าช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  - เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงโครงการตามมติ

ทีป่ระชุมประชาคมหมู่บ้านจึงจ าเป็นต้องโอน

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

/เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 

บ้านท่าแก้ง ปริมาณงาน ปรับปรุงแพสูบน้ าดิบ 

ขนากว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

ประธาน  - เชิญผู้ใหญ่บ้านชี้แจงการขอเปล่ียนแปลงโครงการ

นายธีระพงษ์ พร้ิงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านท่าแก้ง

 - ขอชี้แจง เดิมบ้านท่าแก้งได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 300,000 บาท

ใช้ในการขยายเขตไฟฟ้า แต่เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าใช้งบประมาณเพียงหนึ่งแสนกว่า บาท

จึงได้ประชุมประชาคมอีกคร้ังเพราะมีงบประมาณเหลืออีก 100,000 บาท และตามมติทีป่ระชุม

ประชาคมหมู่บ้านมีมติให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 

บ้านท่าแก้ง จ านวน 100,000 บาท เพ่ือเป็นการปรับปรุงแพสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าของหมู่บ้าน

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 4.3) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4.3.1) เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังที ่11)

จ านวน 2 รายการ (รายการที ่2) โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่9 บ้านท่าแก้ง 

งบประมาณ 100,000 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.4) เร่ือง การพิจารณาขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564

จ านวน 2 รายการ

4.4.1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 และโครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านท่าแก้ง ท้ังหมดจ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 

400,000 บาท

ประธาน  - ให้ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง
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ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

" ข้อ 59 ในกรณีทีม่ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ

สภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน

หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าว ทีท่ าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานทีก่่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้

ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีและโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุปรสงค์ตามทีไ่ด้รับ

อนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันธ์ 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือ

จ่ายจากเงินสะสมดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม"

 - ส่วนรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบได้ชี้แจงให้ทีป่ระชุมรับทราบ

ประธาน  - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 - ส าหรับรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้

(1.) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 129 ท่อน 

และบ่อพักน้ า จ านวน 13 บ่อ

(2.) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านท่าแก้ง  ปริมาณงาน ปรับปรุงแพ

สูบน้ าดิบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 4.4) เร่ือง การพิจารณากันเงินไว้เบิก

เหล่ือมปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (4.4.1) เร่ือง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านวังกุ่ม งบประมาณจ านวน 300,000 บาท และโครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านท่าแก้ง งบประมาณจ านวน 100,000 บาท 

ทัง้หมดจ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทัง้ส้ิน 400,000 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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4.4.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท้ังหมดจ านวน 6 รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 53,400 บาท

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 ข้อ 59

ซ่ึงได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วเบ้ืองต้นนั้น ซ่ึงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการดังนี้

 - เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังรายการข้างต้น เป็นการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะตาม

กระทรวง ICT จะมีบางย่ีห้อเท่านั้นทีเ่ป็นไปตามคุณลักษณะก าหนดไว้ และผลิตทีต่่างประเทศ

ไม่สามารถน าเข้ามาในประเทศไทยได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพราะติดสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 4.4) เร่ือง การพิจารณากันเงินไว้เบิก

เหล่ือมปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (4.4.2) เร่ือง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทัง้หมด

จ านวน 6 รายการ งบประมาณรวมทัง้ส้ิน 53,400 บาท

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.5) เร่ืองการพิจารณาการขอใช้พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีจัดต้ังวัด

(วังโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 17 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ)

ประธาน  - เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ทีป่ระชุมทราบ

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ล าดับท่ี งบประมาณ หมายเหตุ

1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ จ านวน  3 เคร่ือง 12,900.00   ส านักปลัด (งานธุรการ 2,งานป้องกัน 1)

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า จ านวน  1 เคร่ือง 8,900.00    กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า จ านวน  1 เคร่ือง 8,900.00    กองสวัสดิการ

4 เคร่ืองพิมพ์มลัติฟังชัน่ แบบฉีดหมกึ จ านวน  1 เคร่ือง 7,500.00    กองช่าง

5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ A3 จ านวน  1 เคร่ือง 6,300.00    กองช่าง

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า จ านวน  1 เคร่ือง 8,900.00    ส านักปลัด (งานบุคคล)

53,400.00  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ

งบประมาณรวมท้ังหมด
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นางสกุลภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัด

 - ตามหนังสือทีผู้่ใหญ่บ้าน ม.17 บ้านวังโพธ์ิทอง เร่ือง ยินยอมแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎรใน

พ้ืนที ่ตามโครงการสร้างวัดวังโพธ์ิทอง ตามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0820.7/ว1382 ลงวันที่

30 มิถุนายน 2564 เร่ือง การขยายเวลาในการย่ืนค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าไม้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่23 มิถุนายน 2563 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายเวลาใน

การย่ืนค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ย่ืนค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าไม้ภายใน 120 วันนับแต่วันทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติให้

ขยายเวลาในการย่ืนค าขออนุญาตส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้แจ้งผู้น าท้องถ่ินส ารวจ

การเข้าท าประโยชน์พ้ืนทีป่่าไม้ของพระสงฆ์ หากพบว่ายังไม่มีการย่ืนค าขออนุญาต ขอให้แจ้ง

ด าเนินการย่ืนค าขออนุญาติเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่23

มิถุนายน 2563 ซ่ึงก็จะมีข้ันตอนการด าเนินการตามระเบียบ ดังนี้

1.) ผู้ขออนุญาต

1.จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขออนุญาต(แบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส.21) ให้ครบถ้วน

จะต้องให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในค าขออนุญาตเท่านั้น

2.แนบเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบ ได้แก่

 - ค าชี้แจง

 - รายละเอียดของโครงการ

 - แผนทีแ่สดงจุดทีต้ั่งบริเวณทีข่ออนุญาต

 - หนังสือมอบอ านาจ

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน

(ผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ)

 - ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

 - ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลและบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหา

ของราษฎรหรือปัญหาใด ๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในภายหลังทีไ่ด้รับอนุญาด้วยตนเอง

ดังนั้น ในส่วนของเทศบาลต าบลลุ่มล าชีของเราเป็นหน่วยงานรัฐอยู่ในพ้ืนทีด่ าเนินการ

จัดต้ังวัดวังโพธ์ิทอง การพิจารณาการขอใช้พ้ืนทีส่าธารณะประโยชน์ดังกล่าวเป็นพ้ืนทีจั่ดต้ังวัด

ประธาน  - ให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 บ้านวังโพธ์ิทอง ชี้แจง

นายสมบูรณ์ หาญสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 บ้านวังโพธ์ิทอง

 - กรณีการขอใช้พ้ืนทีส่าธารณะประโยชน์สร้างวัดนั้น แต่เดิมชาวบ้านก็มีการประชุมประชาคม

เห็นชอบให้สร้างวัด แต่ส านักพุทธศาสนาได้ประสานมากรณีสร้างวัดวังบ้านโพธ์ิทอง ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่

เขตเทศบาลต าบลลุ่มล าชีจึงจ าเป็นต้องเสนอผ่านให้สภาเห็นชอบตามข้ันตอนก่อนถึงจะเสนอไปใน

หน่วยงานทีเ่ก่ียวต่อไป จึงเรียนให้ทีป่ระชุมทราบและช่วยพิจารณาต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
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ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 4.5) เร่ือง การพิจารณาการขอใช้พ้ืนที่

สาธารณะประโยชน์ เพ่ือใช้พ้ืนทีดั่งกล่าวเป็นพ้ืนทีจั่ดต้ังวัด (บ้านวังโพธ์ิทอง หมู่ที ่17 ต าบลลุ่มล าชี 

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม)ิ

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีไม่มติเห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่

เร่ือง อ่ืน ๆ นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามคณะผู้บริหารโครงการขุดลอกบึงโลโพทีจ่ะด าเนินการได้มีการไปติดตามหรือไม่ 

เนื่องจากบึงโลโพแห่งนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในหลายหมู่บ้าน ในช่วงฤดูแล้งจะได้ใช้น้ าจาก

บึงโลโพแห่งนี้ ในการท าการเกษตร เช่น บ้านไร่ บ้านร่มเกล้า บ้านป่าไม้แดง บ้านวังปลาฝา

ฝากถึงคณะผู้บริหารช่วยดูแลการบริหารจัดการน้ าให้ใช้ได้ทัว่ถึง โดยเฉพาะเร่ืองรางระบายน้ า

ถ้ามีงบประมาณก็เห็นควรทีจ่ะไปด าเนินการ รางระบายน้ าหนองคันในปีทีแ่ล้วซ้ือดินมาด าเนินการ

เอง ปี 2565 ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้ไปด าเนินการเพราะประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างมาก

นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - สอบถามคณะผู้บริหาร เนื่องจากมีราษฎรบ้านไร่ได้รับความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือ

เร่ืองน้ าท าการเกษตรฝายพ่อเพชรไปทางคูเมือง ซ่ึงอาศัยน้ าท าการเกษตรจากการสูบน้ าในล าชี

แต่เนื่องจากทางน้ าทีไ่หลมาไม่ถึงท าให้ประชาชนทางฝ่ังนี้ไม่สามารถใช้น้ าดังกล่าวได้ จึงอยากให้

คณะผู้บริหารให้กองช่างช่วยออกไปดูว่าจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร จะฝังท่อขุดหรือจะใช้

วิธีการใดได้ท าหนังสือขอความช่วยเหลือมาแล้ว

นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีด่ าเนินการปรับเกรดถนนทีช่ ารุดในเขตต าบลลุ่มล าชี จะท าให้

ประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกและขอประชาสัมพันธ์เร่ืองให้ใช้ความระมัดระวังการใช้ถนน

เส้นทางบ้านเขว้า-โนนจาน เนื่องจากช่วงนี้ก าลังมีการก่อสร้างไหล่ทางถนนลาดยาง

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามคณะผู้บริหาร แนวทางการบริหารจัดการน้ า เนื่องจากน้ าทางด้านบนทีม่ีฝายยาง

การจะขอเปิดน้ าสักคร้ังก็ล าบาก ทางด้านบนก็ไม่อยากปล่อยน้ าลงมา ทางด้านล่างก็อยากได้น้ า

เพ่ือท าการเกษตร อยากให้มีแนวทางพูดคุยกันให้เกิดความชัดเจน มิเช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาแบบนี้

ตลอดไป สมัยนี้เป็นเร่ืองทีดี่ทีค่ณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันติดตามเร่ืองน้ า

ส่วนเร่ืองการสร้างโบสถ์ของวัดบ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5 เห็นว่าจะผ่านสภาเทศบาลหรืออย่างไร

ไม่เห็นมีโครงการดังกล่าวให้สภาพิจารณาหรือไม่ต้องผ่านสภาพิจารณาแล้ว

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง
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วาระท่ีส าคัญ
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่ีข้อเสนอแนะและการสอบถามเร่ืองต่าง ๆ ในการบริหารงานและ

ขอบคุณสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีการพิจาณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

พ.ศ.2565 จะได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป เมื่อประกาศเทศบัญญัติใช้แล้ว การบริหารจัดการ

ขยะได้รับการประสานจากนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเขว้าว่าเราจะร่วมทิง้ขยะด้วยกันกับบ้านเขว้า

หรือทางบ้านเขว้าจะไปซ้ือทีท่ิง้ขยะ ทางเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก็ยินดี ศึกษาทิศทางว่าทางไหนดี 

สะดวก ประหยัด เราก็จะดูทางนั้นเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะทีไ่ด้มาตรฐานและ

ประหยัดงบประมาณเราด้วย ส่วนเร่ืองข้อซักถามทีส่มาชิกสอบถามจะให้รองนายกเทศมนตรีได้

ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบต่อไป
นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจง เร่ืองน้ าทีจ่ะมาล าห้วยหวายได้ประสานผู้ใหญ่ละออ เร่ืองการปิด-เปิดประตูน้ า ทางผู้ใหญ่
ก็ไม่รู้เร่ืองคงจะได้มาพูดคุยกันเป็นแนวทางชัดเจนในการเปิด-ปิดน้ า เพราะประชาชนทางบ้านเรา
ก็ต้องการน้ า ทางฝ่ังด้านบนก็ไม่อยากปล่อยน้ าลงมาคงจะได้หารือกันต่อไป เร่ืองการลงหินลูกรัง
ทีแ่รกเราจะใช้รถปรับเกรดคาดว่าจะใช้เวลา 10 วัน คาดว่าน่าจะไม่เสร็จอาจจะเกิน 10 วัน 
ส่วนการปรับเกรดไหล่ทางถนน อบจ. ได้ประสาน สจ. ก็จะมาด าเนินการให้ ส่วนเร่ืองการก าจัด
ขยะ ตามทีน่ายกได้ชี้แจงไปแล้วทางคณะผู้บริหารได้ติดตามอยู่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะทางบ้านเขว้า
หรือทางต าบลกะฮาดซ่ึงเป็นทีม่าของนายกคงต้องรอความชัดเจนอีกคร้ังหนึ่ง ส่วนเร่ืองบ้านไร่ที่
ขอความช่วยเหลือเดียวจะให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบหนังสือ ถ้ามาแล้วจะได้มอบให้ช่างลงไปดูให้แต่ว่า
ก็ต้อดูงบประมาณในการด าเนินการด้วย

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
 - ชี้แจงกรณีการมีโครงการจะสร้างโบสถ์ทีแ่รกคิดว่าจะขอให้สภาเห็นชอบ แต่ได้สอบถาม
เจ้าอาวาสแล้วเป็นการขอให้กองช่างช่วยประมาณการค่าใช้จ่าย ไม่ได้เอาให้สภาพิจารณา
ส่วนการขุดลอกบึงโลโพวันทีม่ีการประชุมทีบ้่านห้วยหวายได้รับการชี้แจงว่า โครงการขุดลอก
บึงโลโพยังไม่ล้มเลิกแต่เป็นการขยายเวลาออกไป เนื่องจากช่วงนี้น้ าเยอะท าล าบากและฝากถึง
สมาชิกทีจ่ะแจ้งผู้น าเร่ืองการขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าพ้ืนทีก่ารเกษตร ขอให้ประชาชนทีต้่องการ
ขอมาเป็นสายๆ เอกสารคนละชุดเพ่ือจะได้เสนอการไฟฟ้าเข้าแผนไว้ก่อน เพราะช่วงนี้ไฟฟ้าไม่มี
งบประมาณ หากมีงบประมาณก็จะได้เร่งรัดตามได้ทันเวลา ส่วนประชาชนขอไฟฟ้าทีม่ีบ้านเลขที่
ไม่ต้องขอผ่านเทศบาลสามารถขอโดยตรงได้เลย ส่วนโครงการต่างๆ ทีส่มาชิกท าหนังสืออยากให้ดู
งบประมาณเราด้วย เพราะทุกหมู่บ้านก็มีความเดือดร้อนเหมือนๆ กัน หากมีงบประมาณเพียงพอ
ไม่ยากเลยสามารถช่วยเหลือได้ทุกเร่ืองทีข่อมา แต่ไม่ได้ปฏิเสธจะไม่ช่วยแต่ขอดูงบประมาณ
เราก่อน แต่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีช่่วยกันสอดส่องดูแลเร่ืองความเดือดร้อนของประชาชน
และได้น ามาเสนอเพ่ือขอความช่วยเหลือรวมถึงงบประมาณทีต้่องใช้ด้วย

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.32 น.
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ลงชื่อ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้แล้ว เมื่อวันที ่25 สิงหาคม 2564

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับรองรายงานงานการประชุมสภานี้ เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ประชุมเมื่อ วันที ่25 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

 -21-

สายฝน
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ธนกร ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ศักด์ิชัย ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์)

(นายธนกร สะใบทอง)

(นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า)

หนูชิด กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายหนูชิด วุสันเทียะ)

พิเชษฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม








































