
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

รายช่ือผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2564

วันท่ี 26 เดือนตุลาคม 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 ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ชาติชาย

7 นางสาวเดือนเพ็ญ ลาภสันเทียะ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เดือนเพ็ญ

8 นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี วีรพล

9 ร.ต.อ.พัทธ์ธนา วรภพธนภิรมย์ รอง สวป.สภ.บ้านเขว้า พัทธ์ธนา

10 นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สมชาย

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล



วาระท่ีส าคัญ
ก่อนการประชุม นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 -  เชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาล
กล่าวเปิดการประชุมค่ะ

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ืองประธานแจ้งให้  เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ มีดังนี้
ท่ีประชุมทราบ 1.1.) แนะน าข้าราชการโอนย้ายมาบรรจุทีเ่ทศบาลต าบลลุ่มล าชี ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

จ านวน 1 ราย เชิญนักพัฒนาชุมชน แนะน าตัวครับ
นางสาวเดือนเพ็ญ ลาภสันเทียะ นักพัฒนาชุมชน

 - ดิฉันโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรางค์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
มาด ารงต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ช านาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล
ลุ่มล าชี ดิฉันดีใจและยินดีเป็นอย่างย่ิงทีไ่ด้มีโอกาสเข้ามาท างานทีเ่ทศบาลต าบลลุ่มล าชีอีกคร้ังค่ะ

ประธาน 1.2) แจ้งให้ทีป่ระชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปีพ.ศ.2564
จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที3่ จ านวน 1 วัน คือวันที ่26 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2564

ผู้รับรอง  1. นายธีระพงษ์ บ ารุง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 2. นายวีระ นบสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
นายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที3่ คร้ังที ่1 จ านวน 2 วัน คือวันที ่26 และ 27
เดือนตุลาคม 2564

ผู้รับรอง  1.นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
2. นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3

ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามทีน่ายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
เสนอให้มีการประชุมจ านวน 1 วัน คือวันที ่26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
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ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3

ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามทีน่ายธนกร สะใบทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
เสนอให้มีการประชุมจ านวน 2 วัน คือวันที ่26 และ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 2 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 9 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม การก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2564 
ตามมติทีป่ระชุมเห็นชอบตามที ่นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 
เสนอให้มีการประชุมจ านวน 1 วัน คือวันที ่26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่2 
เร่ืองรับรองรายงาน คร้ังที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที ่25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ให้ทีป่ระชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว นางสายฝน โสวิชัย เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่3 เมื่อวันที ่25 เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2564 ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกรายงานการประชุมทีแ่จกให้สมาชิกทุกท่าน 
ตามระเบียบวาระที ่1-5 จ านวน 21 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ 

ท่ีประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขบัทึกรายงานการประชุมสภาคร้ังทีแ่ล้วหรือไม่
ประธาน  - ขอมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง การใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าในเขตต าบลลุ่มล าชี

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ ประธาน  - มอบให้ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ตามทีไ่ด้รับบันทึกข้อความจากกองคลัง ที ่กค 74501/686 ลงวันที ่15 กันยายน 2564 

เร่ือง การส่งเร่ืองพิจารณาเพ่ือให้สภาฯพิจารณาหรือรับทราบเก่ียวกับงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ตามทีเ่ทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้มีการบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ด้วยเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 จ านวน 5 สถานีสูบน้ า ได้แก่ บ้านวังกุ่ม,
สถานีสูบน้ าบ้านท่าแก้ง,สถานีสูบน้ าบ้านโนนโพธ์ิ,สถานีสูบน้ าบ้านท่าแกและสถานีสูบน้ า
บ้านหางเรียง จากการต้ังสังเกตทีก่องช่างได้ส่งรายงานผลการสูบน้ ามานั้น มีอยู่ 2 สถานีสูบน้ าฯ
ทีพ่บพิรุธ เร่ือง การใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า คือ สถานีสูบน้ าบ้านวังกุ่มและสถานนีสูบน้ าบ้านหางเรียง
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ทัง้สองสถานีฯว่ามีการสูบน้ าแต่อย่างใดแต่หนังสือใบแจ้งหนี้ค่า
ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ เลขที ่มท5309.32/000007169916 เร่ือง แจ้งค่า
ไฟฟ้าสถานีสูบน้ าไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม ลงวันที ่08 ตุลาคม 2564 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 98060200139

 -3-
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
20713 เป็นจ านวนเงินรวม 13,340.80 บาท และเลขที ่มท5309.32/000007169803 เร่ือง แจ้ง
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าไฟฟ้าบ้านหางเรียง ลงวันที ่08 ตุลาคม 2564 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 90750200
19934272 เป็นจ านวนเงินรวม 130,511.17 บาท เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินของทางราชการเป็นไป
ด้วย ความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง มอบให้รองปลัดเทศบาลต าบล
ลุ่มล าชี ชี้แจงเพ่ิมเติม

นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ชี้แจงตามทีรั่บบันทึกจากกองคลังว่าพบพิรุธเร่ืองการใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของทัง้ 2 สถานีสูบน้ า

นั้น ขอน าเรียนว่า ในช่วงสถานการณ์น้ าท่วมเจ้าหน้าทีก่ารไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปจดหน่วยมิเตอร์
ไฟฟ้าตามสถานีสูบน้ าไฟฟ้าได้ จึงใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียจากการใช้ไฟฟ้าในรอบทีผ่่านมา ซ่ึงตามความ
เป็นจริงเราไม่ได้สูบน้ าเลย การหาค่าเฉล่ียของเขาก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงเกิดการคลาดเคล่ือน
เป็นอย่างมาก ทางเทศบาลได้มอบให้กองช่างไปประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้รับเร่ืองเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้สภาทราบอีกคร้ัง แล้วก็จะด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชีเสนอเร่ืองเพ่ือทราบ

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ทางคณะผู้บริหารก็มีเร่ืองเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับเร่ืองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19 ก็ยังไม่หาย แล้วเรายังมาประสบปัญหาน้ าท่วมคร้ังใหญ่ จ านวน 2 รอบด้วยกัน

แต่ทางเทศบาลเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้าน

ทุกหลังคาเรือนและมีหน่วยงานอ่ืน สายธารน้ าใจคนไทยไม่ทิง้กันยืนมือมาช่วยเหลือในชุมชนของเรา

และวันนี้ก็ได้รับแจ้งจากทางอ าเภอบ้านเขว้าก็ได้มามอบถุงยังชีพอยู่ทีบ้่านโนนน้อย เวลาประมาณ

10.30 น. ถ้าไม่ติดธุระอะไรจะออกไปร่วมมอบถุงยังชีพด้วย และได้รับการประสานจากท่าน

ส.ส.เชิงชาย ชารีรินทร์ และท่าน ส.จ.ชัยสากล มาสิงห์ มอบให้เทศบาลต าบลลุ่มล าชีออกส ารวจ

ถนนหลังน้ าลดทีไ่ด้รับความเสียหาย ทัง้ 22 หมู่บ้านเข้ามาส่งทีง่านธุรการเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

หลังจากนนั้นก็ให้กองช่างโดยหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างท าหนังสือส่ง อบจ.อีกคร้ังหนึ่ง

เพ่ือทีจ่ะได้ให้ อบจ.ออกมาส ารวจถนนแต่ละสายทีช่ ารุด ส าหรับพนังก้ันแม่น้ าชีก็จะได้ประสานงาน

กับหน่วยงานทีรั่บผิดชอบให้ออกมาส ารวจอีกเช่นกัน เพ่ือการสัญจรไป-มาภายในต าบลเราได้

สะดวกมากย่ิงข้ึน 

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาขอความเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าชี

เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา บ้านท่าแก้ง-บ้านหางเรียง

/อนุมัติ ประธาน  - เชิญกองช่างชี้แจง
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วาระท่ีส าคัญ
นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 - ขอชี้แจงรายละเอียดการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง พิจารณา

ขอความเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าชี ช่วงบ้านท่าแก้ง-

บ้านหางเรียง สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้ร้องขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมา

ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าชีในเขตพ้ืนทีต่ าบลลุ่มล าชีและได้ประสานงานกับทาง

กรมโยธาธิการและผังเมืองมาก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงในเขตพ้ืนทีต่ าบลลุ่มล าชี เพ่ือใช้ประกอบกับ

การพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว ดังนั้น กองช่างจึงขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชีพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเป็นการป้องกันน้ าท่วมในเขตพ้ืนทีต่ าบลลุ่มล าชีของเรา

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ตามทีก่องช่างได้ชี้แจ้งรายละเอียดให้ทีป่ระชุมรับทราบแล้วนั้น อยากจะสอบถามว่า 

การสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าชีเป็นแบบไหน และจุดเร่ิมต้นของโครงการเร่ิมจากจุดไหน

ไปถึงบ้านหางเรียง

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอเพ่ิมเติม เนื่องจากพนังก้ันแม่น้ าชีบ้านท่าแก-ท่าแกทองก็ช ารุดด้วยกันหลายจุด อยากให้

กองช่างออกไปส ารวจให้ด้วย

ประธาน  - เชิญกองช่างชี้แจง

นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 - ชี้แจง ส าหรับการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าชีได้สอบถามกรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าชีแบบ ค.ส.ล. ตามแบบทีไ่ด้มาตรฐานโดยการตอก

เสาเข็ม เพ่ือมั่นคง ถาวร แข็งแรง และช่วงเร่ิมการก่อสร้างบ้านท่าแก้ง ระยะ 500 เมตร 

และบ้านหางเรียงระยะ 1,000 เมตร เข่ือนป้องกันตล่ิงทีช่ ารุดเสียหายหลังน้ าลดแล้วให้เทศบาล

ออกส ารวจและท าหนังส่อไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือมาด าเนินการก่อสร้าง ส่วนพนั้งที่

ช ารุดจะได้ออกส ารวจถ้าเป็นของหน่วยงานไหนจะได้ท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานนั้นมาด าเนินการ

ซ่อมแซมต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 4.1) เร่ือง

การพิจารณาขอความเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าชี

บ้านท่าแก้ง-บ้านหางเรียง 

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ
ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
เร่ืองอ่ืน ๆ นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - สอบถามเร่ืองไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้านทีม่ันช ารุดไม่ทราบว่าจะต้องแจ้งให้ใครมาซ่อมแซม

ให้ เพราะมีหลายหมู่บ้านทีไ่ม่มีไฟฟ้าแสงจันทร์ช ารุดหลายจุด และเร่ืองการปิดก้ันตรงบริเวณบ้าน

ปากคันฉู เนื่องจากน้ าทีท่่วมถนนปัจจุบันก็ยังไหลแรง ถ้าสามารถชะลอน้ าได้ก็จะท าให้การเดินทาง

ไปมาไม่ล าบากมาก
ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้ นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ชี้แจง

นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - เร่ืองไฟฟ้าแสงจันทร์ทีช่ ารุด มี 2 อย่าง ถ้าเป็นทีติ่ดต้ังถนนทางหลวงชนบทก็ต้องแจ้งทางหลวง

แต่ถ้าภายในหมู่บ้านก็เป็นหน้าทีข่องเทศบาล แต่ช่วงนี้การซ่อมแซมคงล าบากต้องรอให้น้ าแห้งก่อน

แต่ขอให้ท าหนังสือแจ้งมาเจ้าหน้าทีจ่ะได้วางแผนออกไปด าเนินการซ่อมแซมให้ ส่วนเร่ืองการปิดก้ัน

เพ่ือชะลอน้ าไหล เพราะถนนเส้นโนนโพธ์ิ-โนนน้อยบางจุดก็มีปัญหาของประชาชน เพราะถ้าก้ันน้ า

ไว้คนอยู่ด้านบนน้ าท่วมบ้านก็ไม่อยากให้ท า คิดว่าคงจะรอให้น้ าแห้งลงก่อนค่อยด าเนินการ 

หากท าช่วงนี้ล าบากและจะมีปัญหากับชาวบ้านจุดทีจ่ะได้ผลกระทบ

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เห็นด้วยในการทีจ่ะรอให้น้ าแห้งก่อน ช่วงนี้ท าก็คงจะล าบากรอให้ช่างออกไปส ารวจจะได้

ด าเนินการในคร้ังเดียว
นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทสมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ฝากถึงสมาชิกและฝากไปถึงผู้น าหมู่บ้านในกรณีการกักตัวเก่ียวกับโควิด อยากให้ได้ข้อมูล

ทีเ่ป็นจริงๆ ไม่ใช่แจ้งว่ากักตัวแล้วแต่ยังออกจากบ้านไปโน้นไปนี้มันไม่ใช่เป็นการกักตัว ถุงยังชีพ

โควิด มีมาตรการให้เหมือนเดิมเพียงแต่ขอให้กักตัวจริง ๆ และเร่ืองการช่วยเหลือน้ าท่วมทีผ่่านมา 

อยากให้ทุกท่านทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมร่วมด้วยช่วยกัน เพราะเทศบาลเป็นหน่วยงานทีเ่ราสังกัดเหมือน

บ้านเรา ดังนั้น กรณีทีม่ีโซเชียลพูดถึงหน่วยงานของเราในทางทีไ่ม่ดี เช่น การให้ความช่วยเหลือ

ล่าช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ อยากให้ช่วยอธิบาย เพราะทุกคนต้ังใจท างาน แต่จะให้ถูกใจทุกคนมันก็

เป็นไปไม่ได้ เพราะมีข้อจ ากัดมากมายในการทีจ่ะช่วยให้ทันเหตุการณ์ทุกกรณี
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่

ร.ต.อ.พัทธ์ธนา วรภพธนภิรมย์ รอง สวป.สภ.บ้านเขว้า

 - เนื่องด้วยได้รับค าส่ังให้มาปฏิบัติหน้าทีท่ีพั่กสายตรวจต าบลโนนน้อย หากท่านใดมีเร่ืองใดจะ

ประสานก็สามารถติดต่อได้ และได้ท าเอกสารขอข้อมูลคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

เพ่ือเป็นข้อมูลในเวลามีธุระจะติดต่อและเป็นข้อมูลทีจ่ะรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป ดังนั้น

ขอความกรุณาท่านช่วยกรอกรายละเอียดตามเอกสารทีแ่จกให้และจะได้รายงานเป็นข้อมูลต่อไป
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วาระท่ีส าคัญ
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ขอขอบคุณฝ่ายสภาเทศบาลในช่วงน้ าท่วมทุกคนก็มาช่วยเหลือกัน ทางนายกและผู้บริหารต้อง

คอยต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ ทีน่ าส่ิงของมาบริจาครวมทัง้ออกพ้ืนทีด้่วย ซ่ึงอาจจะไม่ได้ไปครบ

ทุกบ้านทุกครัวเรือนก็ฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย เพราะภารกิจของนายก

มีเยอะมาก บางคร้ังก็ต้องแบ่งภารกิจมอบหมายให้รองนายก,เลขานุการนายกและทีป่รึกษานายก

ไปแทน ดังนั้น คงไม่สามารถไปครบทุกครัวเรือนได้แต่ก็ขอบคุณท่านสมาชิกทีเ่ป็นตัวแทนเทศบาล

ทีน่ าถุงยังชีพไปช่วยเอาให้ชาวบ้านได้ทัว่ถึง เป็นธรรมดาทีจ่ะให้ถูกใจ ทันใจ ทุกคนก็เป็นไปไม่ได้

แต่ก็พยายามท าให้ดีทีสุ่ดในการช่วยเหลือพ่ีน้องต าบลลุ่มล าชีของเรา
ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ

ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้แล้ว เมื่อวันที ่26 ตุลาคม 2564

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับรองรายงานงานการประชุมสภานี้ เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ประชุมเมื่อ วันที ่26 ตุลาคม 2564

ลงชื่อ

ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

สายฝน

ศักด์ิชัย

(นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนกร สะใบทอง)

หนูชิด

(นายหนูชิด วุสันเทียะ)

พิเชษฐ

(นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน โสวิชัย)

ธนกร ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ






