
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.                                                                                                                                                                                                      

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภาเทศบาล ยุทธศักด์ิ
2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาเทศบาล หงษ์
3 ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาเทศบาล ชาติชาย
4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์
5 นายบุญล้อม หม่ืนจิตร 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 นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมัย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร
2 นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี โซเวียต
3 นายละมูล จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมูล
4 นายค าดี แสงบัลลังค์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ค าดี
5 นางด า ภูมิสถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า
6 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง
7 นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เอกชัย

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี  2562

วันท่ี 29 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม
ช่ือ   -  สกุล



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

 -  เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ือง ประธานแจ้งให้
ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1
เร่ือง รับรองรายงาน ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) 

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม
2562 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก
ตามระเบียบวาระท่ี 1- 5 จ านวน 14 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
กรณีท่ี ขาดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่าท่ีประชุมได้มีมติ
ให้การรับรองการประชุมท่ีผ่านมาแล้ว

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง การสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ เทศบาลต าบล
เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ ลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประธาน  - มอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ช้ีแจง
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีก าหนดให้มีระยะเวลาห้าปี การจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงจากเดิม
ให้จัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 เป็นแผนพัฒนา
ท้องถ่ินห้าปี แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 และข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น
ท่ีเก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ
เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
หลักการและเหตุผล

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ในการพัฒนาในทุกๆด้าน
ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เช่น การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประฃาชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ

 -  2  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
เกษตร พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ต่อมาเม่ือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ตลอดจนการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันท่ีระเบียบฉบับน้ีมีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เม่ือแผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
งานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังน้ัน เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในปัจจุบันซ่ึงเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีมีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏบัติราชการประจ าปี
จังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนพัฒนาราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว้าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาท้องถ่ินเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
การจัดท างบประมาณจากเงินสะสมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความ
ต้องการของบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการต้ัง
งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผน และได้ด าเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการข้ึน

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เทศบาลต าบลลุ่มล าชี จะจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับต าบล วันท่ีเท่าไหร่ 
เพ่ือท่ีจะให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี 15 มิถุนายน 2562

 -  3  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 - ซ่ึงฝ่ายแผนงานฯจะจัดเวทีประชาคมท้องถ่ินระดับต าบล ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
ณ เทศบาลต าบลลุ่มล าชี และได้ท าหนังสือเชิญท่านสมาชิกสภาฯ,ผู้ใหญ่บ้านท้ัง 22 หมู่บ้าน 
เข้าร่วมประชุมด้วย

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 ท่ีประชุม  - ไม่มี
เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา
/อนุมัติ

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่
เร่ือง อ่ืน ๆ นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามเร่ือง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เคยพูดต้ังนานแล้วแต่ไม่ด าเนินการสักที ไม่ทราบว่า
ติดขัดตรงไหน ท้ังผู้น าในท้องท่ีและชาวบ้านต่างก็สอบถาม เห็นว่าจะมาด าเนินการซ่อมแซมให้
ท าไมเงียบไป

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - สอบถาม เร่ืองบันไดสะพานตรงแม่น้ าชีมันช ารุด ซ่ึงอยากฝากผู้บริหารติดตามให้มาซ่อมแซมให้
ด้วย และเร่ืองรางระบายน้ าของบ้านโนนโพธ์ิ ถึง บ้านราษฎร์ยางชุม ท าไมการก่อสร้างถึงไม่ได้
ระดับ ดูแล้วบางแห่งต่ า บางแห่งสูง อยากทราบสาเหตุเพราะอะไร และเร่ืองกรณีท่ีเทศบาลมี
กิจกรรมอะไร รองนายกฯแจ้งว่าประสานแล้วแต่ท่ีผ่านมา การท าฝายชะลอน้ าของหมู่บ้านทาง
สมาชิกไม่รู้เร่ืองเลย เห็นแต่ในไลน์ลงรูปถ่ายว่าท ากิจกรรมสร้างฝาย อยากให้มีหนังสือแจ้งสมาชิก
ให้ทราบด้วย

นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - สอบถาม กรณีท่ีท าหนังสือมาถึงเทศบาลให้ซ่อมแซมบริเวณคลองตูมกา ปัจจุบัน ถนนทางผ่าน
มันขาด ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วย

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ช้ีแจง เร่ืองการปรับปรุงถนนลูกรัง ตอนน้ีก าลังโอนงบประมาณมาด าเนินการและจะพยายาม
เร่งด าเนินการให้โดยเร็ว ส่วนเร่ืองบันไดสะพานพน้ังป้องกันตล่ิมแม่น้ าชีช ารุดได้แจ้งผู้รับเหมา/
ผู้รับจ้างแล้ว ช่างเข้าบอกให้เรารอหน่อย เขาจะมาด าเนินการซ่อมแซมให้ ส่วนเร่ืองรางส่งน้ า
บ้านโนนโพธ์ิ ถึง บ้านราษฎร์-ยางชุม ท่ีไม่สม่ าเสมอ เน่ืองจากมีชาวบ้านสูบน้ าท าให้สภาพผิวดิน
มีความอ่อนตัวลง ถ้ามันช ารุดข้ึนมาก็จะมีปัญหาตามมาอีก ส่ังห้ามไม่ให้ชาวบ้านอย่างพ่ึงสูบน้ า
ก็ไม่มีใครเช่ือฟังก็พยายามท าให้ได้มาตรฐานมากท่ีสุด ส่วนบริเวณคลองตูมกาท่ีเป็นฝายช ารุด

 - 4  -
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
มันขาดและได้แจ้งกองช่างออกไปส ารวจความเสียหายแล้วและแจ้งให้เร่งด าเนินการ และเร่ืองอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามไตรมาสก็จะพยายามเร่งรัดให้ช่าง/ผู้รับเหมาด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดประชุมเวลา 13.40 น.

ว่าท่ี ร.ต. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ต าแหน่ง

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

ยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน
(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

สมัย ป้อจัตุรัส
(นายสมัย  ป้อจัตุรัส

สายฝน โสวิชัย
(นางสายฝน  โสวิชัย)

ประยูร พันธ์ุกุ่ม
(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)

ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม หม่ืนจิตร
(นายบุญล้อม  หม่ืนจิตร)

ตุ่น ทุมพันธ์
(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

ชาติชาย ใครกระโทก
(ชาติชาย ใครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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