บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ
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
-

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

ชื่อ - สกุล
-

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภา
ลาดับที่
ชื่อ
1 นายอุดร
2 นายโซเวียต
3 นายละมูล
4 นางดา
5 นายคาดี
6 นายเอกชัย
7 นางขวัญพนม
8 นายประยงค์ศกั ดิ์

- สกุล
มาสิงห์
หวะสุวรรณ
จีนทอง
ภูมสิ ถาน
แสงบัลลังค์
แสงแก้ว
สถิตย์ชัย
สิมมะระ

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
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
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบาย
ผอ.กองการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ลายมือชื่อ
อุดร
โซเวียต
ละมูล
ดา
คาดี
เอกชัย
ขวัญพนม
ประยงค์ศกั ดิ์

หมายเหตุ

7
8

นางขวัญพนม
สถิตย์ชัย
นายประยงค์ศกั ดิ์ สิมมะระ

วาระที่สาคัญ
ก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ

ผอ.กองการศึกษาฯ
ขวัญพนม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ประยงค์ศกั ดิ์
- 2 สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )
- เชิญประธานสภาฯจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
1.1) เรื่องการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี สมัยสามัญ ประจาปี 2562
ประธาน - หารือที่ประชุมเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ที่กาหนดให้สภากาหนดจานวนสมัยสามัญ
ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภา สมัยสามัญประจาปี วันเริ่มประชุมสามัญ
ประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
เพื่อให้สภาได้เสนอโดยจะขอให้สภาเสนอการกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2562
จะประชุมกี่สมัย ระยะเวลาและการเริ่มต้นประชุม
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 สมัย คือ
สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน
ผู้รับรอง 1.นายตุ่น ทุมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2.นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่ นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เขต 1 เสนอการกาหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี 2562 จานวน 4 สมัย
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน - หารือเรื่อง การกาหนดวันเริ่มต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปีของปีถัดไป ปี พ.ศ.2563
และระยะเวลาของการประชุม สมัยสามัญ ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ที่ประชุมเสนอ
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 คือ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
โดยกาหนดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2563
ผู้รับรอง 1.นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2.นายประยูร พันธ์กุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่ นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เขต 1 เสนอการกาหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2563
คือ เดือนกุมภาพันธ์

วาระที่สาคัญ

- 3 สาระ/ มติที่สาคัญ
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน - แจ้งที่ประชุม การกาหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี มีจานวน 4 สมัย คือ
สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัยมีระยะเวลาการประชุม 30 วัน
และการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2563 คือ สมัยที่ 1
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยสมัยประชุมมีกาหนดสมัยละ 30 วัน ซึ่งจะได้ทาประกาศ
แจ้งให้ทราบต่อไป และหารือกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ คือ สมัยที่ 1 จะประชุมกันกี่วัน
ซึ่งในระเบียบการประชุมก็มีไม่มาก อยากให้สภาฯ เสนอเพื่อการพิจารณาจะได้ลงตัวและให้
กระชับต่อการอภิปรายหรือการพิจารณา
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนอการประชุมสภาสมัยนี้ เนื่องจากมีระเบียบวาระการประชุมไม่มากขอเสนอ จานวน 2 วัน
คือ วันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้รับรอง 1.นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2.นายสมัย ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการกาหนดวันประชุมสภา สมัยที่ 1/2562 ตามที่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2 เสนอจานวน 2 วัน คือ
วันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธาน - แจ้งที่ประชุมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 จะประชุม 2 วัน คือ
วันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้สมาชิกมาประชุมตรงต่อเวลา เพื่อจะได้พิจารณา
ระเบียบวาระประชุมเป็นไปตามที่กาหนด
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ทาหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน (บริเวณสะพานข้ามแม่น้าชี – รพ.สต.โนนน้อย) เข้าไปติดต่อกับผู้อานวยการ
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ และตอนนี้แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิก็กาลังเขียนแบบโดยใช้
งบประมาณในปี พ.ศ.2563 จานวน 9,720,000 บาท
ที่ประชุม - รับทราบ

-4วาระที่สาคัญ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน - ให้เลขานุการสภาฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภา ฯ )
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2561 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมที่แจกให้สมาชิกตามระเบียบวาระที่
1- 5 จานวน 9 หน้า
ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว กรณีที่ ขาดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ถือว่าที่ประชุม
ได้มีมติให้การรับรองการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
3.1) เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
ประธาน - เชิญฝ่ายแผนงานและงบและงบประมาณ ชี้แจงรายละเอียด
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 อันมีการกาหนดโครงการเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับแผนการปฎิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2562 และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
งบประมาณถัดไป เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจากยางพาราเพิ่มมากขึ้น
เช่น บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(ผ.01)
(เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับงบประมาณอุดหนุน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
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สาระ/ มติที่สาคัญ
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่น
กับส่วนกลาง
ลาดับที่
1

รายการเดิมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเดิม
ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังเข้าสู่พื้น ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากโครงการเดิมนั้นมีการดาเนินการแล้ว
ที่การเกษตรในเขตตาบลลุ่มลาชี ด้วยยางธรรมชาติในเขตตาบลลุ่มลาชี
และโครงการใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
ลาดับที่
1

รายการเดิมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเดิม
ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังเข้าสู่พื้น ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากโครงการเดิมนั้นมีการดาเนินการแล้ว
ที่การเกษตรในเขตตาบลลุ่มลาชี ด้วยยางธรรมชาติในเขตตาบลลุ่มลาชี
และโครงการใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ
งบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 6,600,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2562 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2562 : 15,000,000 บาท
พ.ศ. 2563 : 6,600,000 บาท พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
ถนนคอนกรีต จานวน 1 สาย
ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ จานวน 25 สาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ประชาชนสัญจรไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง
ในการเดินทาง
การเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

(ผ.05)
(เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับงบประมาณอุดหนุน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
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สาระ/ มติที่สาคัญ
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่น
กับส่วนกลาง
ลาดับที่
1

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
วังปลาฝา - ท่าขามแป

รายการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุง
เนื่องจากโครงการเดิมนั้นมีการดาเนินการแล้ว
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติในเขตตาบลลุ่มลาชี และโครงการใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
ลาดับที่
1

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
วังปลาฝา - ท่าขามแป
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 2,200,000 บาท
พ.ศ. 2562 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2563 : 2,200,000 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
ตัวชี้วัด (KPI)
ถนนคอนกรีต จานวน 1 สาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง

รายการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติในเขตตาบลลุ่มลาชี

เนื่องจากโครงการเดิมนั้นมีการดาเนินการแล้ว
และโครงการใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2562 : 15,000,000 บาท
พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
ตัวชี้วัด (KPI)
ถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ จานวน 22 สาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสัญจรไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามเพิ่มเติม ตามแบบ (ผ.01) ถ้าจะทาหนังสือเกี่ยวกับการของบประมาณสนับสนุน
ลงหินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร จะต้องเขียนชื่อเรื่องตามที่รายการที่เปลี่ยนแปลงตามนี้เลยหรือไม่
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ชี้แจง ก็ยังทาหนังสือเสนอเข้ามาได้เหมือนเดิม บางโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อสนอง
นโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
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สาระ/ มติที่สาคัญ
นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 อันมีการกาหนดโครงการเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามหนังสือด่วนที่สุดจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.4/811 ลงวันที่ 17 มกราคม
2562 เรื่อง การดาเนินการ "โครงการในน้ามีปลา ชาวประชามีสุข" จังหวัดชัยภูมิ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบ
นิเวศน์ของแหล่งน้าธรรมชาติในท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้า รวมถึงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าสาธารณะในท้องถิ่น
และเพื่อเป็นการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี มีความประสงค์ที่จะเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้ จึงมีความจาเป็น
ต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
(ผ.01)
(เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
7.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
7.1) กลยุทธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
ลาดับที่
1

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม
ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล

รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการในน้ามีปลา ชาวประชามีสุข
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโครงการเดิมนั้นซ้ากับ พร้อมด้วยดาเนินการ
ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

1

รายละเอียดเดิม
ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล

โครงการในน้ามีปลา ชาวประชามีสุข
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี

เนื่องจากโครงการเดิมนั้นซ้ากับ พร้อมด้วยดาเนินการ
ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ
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สาระ/ มติที่สาคัญ
ลาดับที่
1

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม
ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาล

รายการเปลี่ยนแปลง

โครงการในน้ามีปลา ชาวประชามีสุข
เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
งบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 200,000 บาท พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2562 : 500,000 บาท พ.ศ. 2562 : 50,000 บาท
พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
ตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัด (KPI)
ประชาชนรับผลประโยชน์ร้อยละ 70ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จานวน 60,000 ตัว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนออกกาลังกายและมีสุขภาพดี
จานวนสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติมี
เพิ่มขึ้น
จานวนเพิ่มขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
สานักปลัด

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโครงการเดิมนั้นซ้ากับ พร้อมด้วยดาเนินการ
ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

(ผ.05)
(เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
5.1) กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ลาดับที่
1

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หางเรียง - โคกแพงพวย

รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร เทศบาลตาบลลุ่มลาชี

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโครงการเดิมนั้นมีการดาเนินการแล้ว และ
โครงการใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ดาเนินการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามประกาศสานักงาน
บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
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สาระ/ มติที่สาคัญ
รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หางเรียง - โคกแพงพวย
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 4,000,000 บาท
พ.ศ. 2562 : 4,000,000 บาท
พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
ตัวชี้วัด (KPI)
ถนนคอนกรีต จานวน 1 สาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ลาดับที่

รายการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการปปลี่ยนแปลง

โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2562 : 465,000 บาท
พ.ศ. 2563 : 0.00 บาท
พ.ศ. 2564 : 0.00 บาท
ตัวชี้วัด (KPI)
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสัญจร ไป-มาและการขนถ่ายสินค้าทาง
การเกษตรสะดวงยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

เนื่องจากโครงการเดิมนั้นมีการดาเนินการแล้ว และ
โครงการใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ดาเนินการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามประกาศสานักงาน
บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
4.1) เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนครั้งที่ 7) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1) การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 2 รายการ
/ อนุมัติ
(1) จัดซือ้ ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(2) จัดซือ้ วัสดุเครื่องแต่งการชุดเครื่องแบบ อปพร.
ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- มอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายประยงค์ศักดิ์ สิมมะระ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(1) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร (งานป้องกันลและบรรเทาสาธารณภัย)
- ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ได้มีวัตถุประสงค์
ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยุสื่อสารมือถือ(แบบพกพา) เพื่อไว้ใช้ในการสื่อสารของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ซึ่งวิทยุสื่อสารที่มีอยู่เดิมชารุด พังเสียหาย เสื่อสภาพตามอายุการใช้งาน เป็นจานวนมาก
และหากจะทาการซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม อาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บารุงรักษาเป็นจานวนมาก จึงเห็นควรดาเนินการจัดหาวิทยุสื่อสารมือถือ(แบบพกพา)เครื่องใหม่
ให้กับ อปพร. ทุกหมู่บ้าน จานวน 22 เครื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนในตาบลเฝ้าระวังแจ้งเหตุ กรณีเกิดสาธารณภัยและเหตุภัยที่คาดไม่ถึง
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- 10 สาระ/ มติที่สาคัญ
โดยผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและประชาชนในตาบลลุ่มลาชีมากยิ่งขึ้น รายละเอียดข้อมูลสเปควิทยุสื่อสาร มีดังนี้

รุ่น
SD-994H
ช่วงความถี่ .VHF 136.0000-174.0000 MHz
ขนาดเครื่อง สูง 92 มม. กว้าง 55 มม. หนา 32 มม.
น้าหนัก 190 กรัม
กาลังส่ง 5 วัตต์
คุณสมบัติ • 199 ช่อง, แบตเตอรี LI-ION 1200mAh
• 214 รหัส DCS / 50 CTCSS
• ฟังก์ชั่นดูเพล็ก
• ตั้งค่าชื่อแทนที่ช่อง
• ROGER BEEP SOUND (ROG)
• ความไว VOX (VOX)
• โทรฉุกเฉิน
• TIME-OUT TIMER
• ปิดอัตโนมัติ
• โหมดวิทยุ FM 87.50-108.00 MHz.
จานวน 22 เครื่องๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินจานวน 88,000 บาท
(2) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการชุดเครื่องแบบ อปพร.
- สืบเนื่องจากชุด อปพร. ที่ได้จัดซื้อมาก็เนิ่นนานพอสมควรแล้ว บางท่านก็ไม่สามารถสวมใส่ได้
บางท่านก็ขาด,ชารุดบาง ถ้าได้ชุดเครื่องแบบ อปพร.ชุดใหม่มาก็จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เหมือนกันทุกคน ซุ่งรายละเอียดคุณสมบัติคุณลักษณะและกาหนดราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย
ชุดเครื่องแบบ อปพร.ต่อ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.) เสื้อแขนยาวคอเปิดสีกากี ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงสะโพก ปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้า
ผ่าตลอดไม่มีสาย มีกระดุม 5 ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบนและ
ล่าง ข้างละ 2 กระเป๋า ทาด้วยวัตถุสีกากี เมื่อสวมเสื้อให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงและจะพับ
แขนทั้งสองข้างขึ้นไว้เหนือข้อศอก พร้อมปักชื่อ-สกุล ติดตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย อปพร.
เข็มเครื่องหมาย อปพร.และปักชื่อหน่วยงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
2.) กางเกงขายาวสีกากี ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม มีขอบเอวที่ห่วงทาด้วยผ้าสีเดียว
กับกางเกง จานวน 7 ห่วง สาหรับสอดเข็มขัดที่แนวตะเข็บกางเกงด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ

วาระที่สาคัญ

- 11 สาระ/ มติที่สาคัญ
1 กระเป๋าในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะยึดชายมีรูปปกรูปสี่เหลี่ยม ด้านหลัง
มีกระเป๋าหลัง 2 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะมีปกรูปสี่เหลี่ยม กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบด้วยรองเท้า
สูงครึ่งน่อง/รองเท้าเดินป่าให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้า แต่ในบางโอกาสจะไม่สอด
ปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าก็ได้
3.) เข็มขัด เป็นเข็มขัดด้ายถักสีดา ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสัญลักษณ์
อปพร.
4.) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น ทาด้วยหนังหรือวัสดุหนังเทียมหรือผ้าใบสีดา ต้องมีส้นไม่มีริ้ว
หรือลวดลาย
5.) หมวกแก็ปทรงอ่อนแบบสีกากี เครื่องหมายหน้าหมวกเป็นเครื่องหมายรูปอณาโลม ทาจาก
แผ่นผ้าปักด้วยไหม ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร และมีอักษรคาว่า
"เมตตา กล้าหาญ" อยุ่ใต้เครื่องหมายรูปอณาโลม
จานวน 152 ชุดๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจานวน 304,000 บาท
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- จานวนเงินที่ขอโอนงบประมาณ ไม่ทราบว่าโอนมาจากแผนงานไหนบ้างและจานวนเงินที่โอน
เท่าไหร่
ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- หลังจากที่ได้หารือกับคณะผู้บริหารแล้วว่า อปพร.เป็นบุคคลที่สังกัดเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เวลาในบางหมู่บ้านมีงานหรือจัดประเพณีต่างๆก็จะเรียก อปพร. มาดูแลความปลอดภัย/รักษา
ความสงบภายในงาน เพราะได้สร้างห้องปฏิบัติการงานป้องกันฯไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เนื่องจากการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ยังไม่เจน จะให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อสภา
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอเลื่อนการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1) เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณ
รายจ่าย (โอนครั้งที่ 7) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.1.1) การโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
ในรายการใหม่ จานวน 2 รายการ คือ (1) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร และ (2) จัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบ อปพร. (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ออกไปเป็น
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้รับรอง 1. นางสายโยน พร้อมสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
2. นางสายฝน โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี

วาระที่สาคัญ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ

- 12 สาระ/ มติที่สาคัญ
ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามที่นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ลุ่มลาชี เขต 1 เสนอให้เลื่อนการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1) เรื่อง การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนครั้งที่ 7) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.1.1) การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในรายการใหม่ จานวน 2 รายการ คือ (1) จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยุสื่อสาร และ (2) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบ อปพร.
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ออกไปเป็นวันที่ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
10 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
5.1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลตาบลลุ่มลาชีเกมส์" ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธาน - เชิญผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชี้แจง
นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลตาบลลุ่มลาชีเกมส์" จานวน 160,000 บาท
1.) ประเภทการแข่งขันกีฬา มี 4 ประเภท ดังนี้
1.1) ฟุตบอล
ชาย 11 คน
1.2) วอลเลย์บอล หญิง
1.3) เซปัคตะกร้อ ชาย
1.4) เปตอง
ทีมผสม
2.) เงินรางวัล
2.1) ฟุตบอล
ชาย 11 คน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
1.2) วอลเลย์บอล หญิง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
1.3) เซปัคตะกร้อ ชาย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
1.4) เปตอง
ทีมผสม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

วาระที่สาคัญ

- 13 สาระ/ มติที่สาคัญ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,200 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
3.) ช่วงระยะเวลาจัดดาเนินโครงการ คือวันที่ 4-6 เมษายน 2562
4.) สนามกีฬาที่ใช้แข่งขันกีฬาในปีนี้จะขอเสนอใช้สนามกีฬาของโรงเรียนโนนน้อย
แผ่นดินทอง เหตุผล คือ เนื่องจากสนามกีฬาเทศบาลค่อนข้างชารุด ดินเกิดการยุบตัว
ตอไม้ขึ้นเต็ม ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงเยอะพอสมควรและขาดความสะดวกในการใช้
ห้องน้าอีกด้วย
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เนื่องจากเมื่อ 2 ปีที่แล้วเทศบาลได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยใช้สนามกีฬาของ
เทศบาล ปัจจุบันนี้สนามกีฬาเกิดการชารุด ดินทรุดลงเป็นอย่างมาก ใช้งบประมาณปรับปรุงใน
การปรับเกรดอย่างมากพอสมควร อยากให้ใช้สนามกีฬาที่เทศบาลในการจัดการแข่งขันกีฬา
นางอนัญญา คาทวี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนออยากให้ใช้สนามกีฬาเทศบาลเป็นหลัก ถ้าเกิดเราไปใช้สนามกีฬาโรงเรียนระหว่าง
การแข่งขันกีฬาเกิดห้องน้าชารุดหรือของใช้ส่วนราชการชารุดใครจะรับผิดชอบ
นายหงษ์ ถนอมสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- เสนออยากให้ใช้สนามกีฬาเทศบาลเราเป็นหลัก จะได้เป็นการวางกรอบแนงทางเพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นส่วนการซ่อมแซม/ปรับปรุงสนามกีฬาก็ขอให้เป็นอานาจของฝ่ายบริหาร
เห็นควรเร่งดาเนินการ
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- จากที่ผอ.กองการศึกษาฯได้นาเสนอแนวทางให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากสนามเทศบาล
ปล่อยให้ก็รก/ร้างมานานกว่า 2 ปีแล้ว เพราะฉะนั้น ในเรื่องของสนามกีฬาต้องหางบสนับสนุน
มาปรับปรุง/ปรับเกรด เพื่อให้พร้อมต่อการแข่งขันในวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- อยากให้ทาป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน ติดประกาศไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้ให้นักกีฬาได้
เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม เวลา 16.45 น.

ชาติชาย ใครกระโทก
(ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผู้จดรายงานการประชุม

- 14 ตรวจถูกต้อง
บุญล้อม หมื่นจิตร

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญล้อม หมื่นจิตร)
ตุ่น ทุมพันธ์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายตุ่น ทุมพันธ์)
สมัย ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมัย ป้อจัตุรัส
สายฝน โสวิชัย

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน โสวิชัย)
ประยูร พันธุ์กุ่ม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยูร พันธ์กุ่ม)
ยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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