บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
ชื่อ
ลาดับที่
1 นายยุทธศักดิ์
2 นายหงษ์
3 ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย
4 นายวิฑูรย์
5 นายบุญล้อม
6 นางอนัญญา
7 นายตุน่
8 นางสายโยน
9 นางสายฝน
10 นายสาเรียง
11 นายประยูร
12 นายสมัย
รายชื่อผูไ้ ม่เข้าประชุม
ลาดับที่

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

- สกุล
ศรีษะเทียน
ถนอมสัตย์
ใครกระโทก
เมวงษา
หมืน่ จิตร
คาทวี
ทุมพันธ์
พร้อมสันเทียะ
โสวิชัย
ดุงสูงเนิน
พันธุ์กุ่ม
ป้อจัตรุ ัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล
นายอุดร
มาสิงห์
นายโซเวียต
หวะสุวรรณ
นายละมูล
จีนทอง
นายคาดี
แสงบัลลังค์
นางดา
ภูมสิ ถาน
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์
นายเอกชัย
แสงแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
ยุทธศักดิ์
หงษ์
ชาติชาย
วิฑูรย์
บุญล้อม
อนัญญา
ตุน่
สายโยน
สายฝน
สาเรียง
ประยูร
สมัย

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
อุดร
โซเวียต
ละมูล
คาดี
ดา
ทับทิมทอง
เอกชัย

หมายเหตุ

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภา
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วาระที่สาคัญ
ก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- 2 สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

ประธาน - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2562 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้สมาชิก
ตามระเบียบวาระที่ 1- 5 จานวน 14 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
กรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่าที่ประชุมได้มีมติ
ให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
ที่ประชุม - รับทราบ
3.1) เรื่อง การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ เทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประธาน - มอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจง
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่กาหนดให้มีระยะเวลาห้าปี การจัดทา เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ให้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน ในการพัฒนาในทุกๆด้าน
ของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เช่น การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประฃาชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ

วาระที่สาคัญ

- 3 สาระ/ มติที่สาคัญ
เกษตร พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตลอดจนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้วหรือดาเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกาหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กาหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการดาเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
งานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปัจจุบันซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏบัติราชการประจาปี
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด แผนพัฒนาราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว้าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
การจัดทางบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความ
ต้องการของบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการตั้ง
งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผน และได้ดาเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขึ้น
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เทศบาลตาบลลุ่มลาชี จะจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล วันที่เท่าไหร่
เพื่อที่จะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2562

วาระที่สาคัญ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
/อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่น ๆ

-4 สาระ/ มติที่สาคัญ
นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ซึ่งฝ่ายแผนงานฯจะจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ เทศบาลตาบลลุ่มลาชี และได้ทาหนังสือเชิญท่านสมาชิกสภาฯ,ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 22 หมู่บ้าน
เข้าร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามเรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เคยพูดตั้งนานแล้วแต่ไม่ดาเนินการสักที ไม่ทราบว่า
ติดขัดตรงไหน ทั้งผู้นาในท้องที่และชาวบ้านต่างก็สอบถาม เห็นว่าจะมาดาเนินการซ่อมแซมให้
ทาไมเงียบไป
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- สอบถาม เรื่องบันไดสะพานตรงแม่น้าชีมันชารุด ซึ่งอยากฝากผู้บริหารติดตามให้มาซ่อมแซมให้
ด้วย และเรื่องรางระบายน้าของบ้านโนนโพธิ์ ถึง บ้านราษฎร์ยางชุม ทาไมการก่อสร้างถึงไม่ได้
ระดับ ดูแล้วบางแห่งต่า บางแห่งสูง อยากทราบสาเหตุเพราะอะไร และเรื่องกรณีที่เทศบาลมี
กิจกรรมอะไร รองนายกฯแจ้งว่าประสานแล้วแต่ที่ผ่านมา การทาฝายชะลอน้าของหมู่บ้านทาง
สมาชิกไม่รู้เรื่องเลย เห็นแต่ในไลน์ลงรูปถ่ายว่าทากิจกรรมสร้างฝาย อยากให้มีหนังสือแจ้งสมาชิก
ให้ทราบด้วย
นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถาม กรณีที่ทาหนังสือมาถึงเทศบาลให้ซ่อมแซมบริเวณคลองตูมกา ปัจจุบัน ถนนทางผ่าน
มันขาด ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ช่วยเร่งดาเนินการให้ด้วย
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ชี้แจง เรื่องการปรับปรุงถนนลูกรัง ตอนนี้กาลังโอนงบประมาณมาดาเนินการและจะพยายาม
เร่งดาเนินการให้โดยเร็ว ส่วนเรื่องบันไดสะพานพนั้งป้องกันตลิ่มแม่น้าชีชารุดได้แจ้งผู้รับเหมา/
ผู้รับจ้างแล้ว ช่างเข้าบอกให้เรารอหน่อย เขาจะมาดาเนินการซ่อมแซมให้ ส่วนเรื่องรางส่งน้า
บ้านโนนโพธิ์ ถึง บ้านราษฎร์-ยางชุม ที่ไม่สม่าเสมอ เนื่องจากมีชาวบ้านสูบน้าทาให้สภาพผิวดิน
มีความอ่อนตัวลง ถ้ามันชารุดขึ้นมาก็จะมีปัญหาตามมาอีก สั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านอย่างพึ่งสูบน้า
ก็ไม่มีใครเชื่อฟังก็พยายามทาให้ได้มาตรฐานมากที่สุด ส่วนบริเวณคลองตูมกาที่เป็นฝายชารุด
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สาระ/ มติที่สาคัญ
มันขาดและได้แจ้งกองช่างออกไปสารวจความเสียหายแล้วและแจ้งให้เร่งดาเนินการ และเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามไตรมาสก็จะพยายามเร่งรัดให้ช่าง/ผู้รับเหมาดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดประชุมเวลา 13.40 น.
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