
 

 

 บันทกึการประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล    

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันท่ี  14  มกราคม  พ.ศ.  2556  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล 

............................................................ 

ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสมชาย    นาคใหม่  ประธานสภาฯ สมชาย   นาคใหม่ 

2 นายทวี   ปรุ๋ยกระโทก  รองประธานสภาฯ ทวี   ปรุ๋ยกระโทก 

3 นายประยงค์   ชูพรม  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประยงค์   ชูพรม 

4 นายปรีด ี  หมู่สะแก  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ปรีด ี  หมู่สะแก 

5 นายชลอ   พาขุนทด  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ชลอ  พาขุนทด 

6 นายสันติ   โพธิ์วัด  สมาชิกสภาฯ เขต 1 สันติ   โพธิ์วัด 

7 นางประนอม   บรรจงปรุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประนอม บรรจงปรุ 

8 นายจ าลอง   งเีกาะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 จ าลอง   งเีกาะ 

9 นายนิ่ม   ศอกจะบก  สมาชิกสภาฯ เขต 2 นิ่ม   ศอกจะบก 

10 นายสิทธิโชค   พลดอน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 สิทธิโชค   พลดอน 

11 ร้อยตรแีสวง   กล่ าเสถียร  สมาชิกสภาฯ เขต 2 แสวง   กล่ าเสถียร 

12 นายกอง   กล้ากระโทก  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กอง   กล้ากระโทก 

13 นายคมนา   อรรถวิทยากุล  เลขานุการสภาฯ คมนา อรรถวิทยากุล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมโภชน์    นามประสิทธิ์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

2. นายนิพนธ์  ตะเคียนงาม           ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

3. นายวิโรจ  งีเกาะ            ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

4. นายสมร  มุกขะกังค์  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล    

5. พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

6. นางอารีรัตน์  ไชยเกล้า           ต าแหนง่ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6  

7.นางสุกัญญา แพงศรี   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง 

8.นายชูยศ  ศรีวรขันธ์   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง 

9.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าส านักปลัด 

10.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภบิาล รก.แทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ 



 

 

11.น.ส.จิรนันท์ วเิศษอุตร  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา รก.แทนหัวหน้าส่วนการศกึษาฯ 

12.นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง ต าแหน่ง นิติกร 

13.นายสุริยงค์ ยนืยง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เปิดประชุมเวลา   09.30   น.  

  เวลา  09.30 น. นายคมนา อรรถวิทยากุล  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณเชิญ

สมาชิกสภาฯเข้าที่ประชุมและได้ตรวจสอบการลงลายมือช่ือในสมุดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  วันที่  14  มกราคม พ.ศ. 2556   มีผู้มาประชุมจ านวน 12 

ท่านถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมชาย  นาคใหม่  ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม

และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตอ่ไป 

ระ ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง การแตง่ตั้งรองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภา ฯ เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลไชยมงคลเกิดความคล่องตัวมี

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องและเป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีได้ก าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชน  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 อัฎฐ มาตรา 48 นว 

และมาตรา 48 จตุทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546  จงึแต่งตั้ง  นายนิพนธ์  ตะเคียนงาม  เป็นรอง

นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคลตามค าสั่งที่ 01 /2556 โอกาสนีข้อเชญิรอง

นายกเทศมนตรีแนะน าตัว  

รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนิพนธ์ 

ตะเคียนงาม รู้สึกยินดีที่ได้เข้ารับต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

หน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีคือเป็นผู้รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล ล าดับที่ 1 มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล 

บังคับบัญชาสั่งการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดังนี้ 

1) ส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบเฉพาะส่วนด้านงานพัฒนาชุมชน พิจารณา ศึกษา 

วิเคราะหก์ารปฏิบัติงาน ตรวจสอบการจัดการต่างๆ  เกี่ยวกับด้านงานพัฒนาชุมชน  

2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบด้านงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ตรวจสอบการจัดการต่างๆ 

เกี่ยวกับดา้นงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

3) กองการศึกษา รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณา 

ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับด้านงาน

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 



 

 

  

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่ม ี- 
 

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่อง  เพิ่มเติมแผนพัฒนา  3  ปี  

ประธานสภาฯ  เชญินายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล เรื่องเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปี 

(พ.ศ. 2556-2558) นั้น เนื่องจากการยกฐานะเป็นเทศบาลของต าบลไชยมงคล 

นั้นท าใหภ้ารกิจหน้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรองรับการขยายตัวของชุมชุน  

จงึอยากขอเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) ดังนี้ 

ส านักปลัด  ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)   

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  งานครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.1 ตั้งไว้ 2,400,000.-บาท    เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิง 

เอนกประสงค์  จ านวน 1 คัน 

          1.2  ตั้งไว้  22,500.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU 

          จ านวน 1 เครื่อง   

 กองช่าง  ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)   

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ 

1.1 ประเภท  งานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

-  รถฟาร์มแทรกเตอร์ดเีซล  ตั้งไว้  656,000    บาท 

เพื่อจา่ยเป็น คา่จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ดีเซล จ านวน 1 คัน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระบบเครื่องยนตด์ีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ า มกี าลังไม่นอ้ยกว่า 

47 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8  เกียร์ 

และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ 

- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิค หรอืไฮโดรแตติค 

- ระบบเบรกเป็นแบบจานแช่ในน้ ามัน 

- ใบดันคานลา่ง 1 ชุด 

 



 

 

1.2 ประเภท ครุภัณฑก์ารเกษตร          

- เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง  ตั้งไว้  140,000       บาท 

เพื่อจา่ยเป็น เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดตดิตั้งกับรถฟาร์มแทรคเตอร์

ท างานโดยระบบไฮโดรลิคแยกอิสระจากตัวรถ ชุดใบมีด ตัดหญ้า ตัดได้กว้าง

ไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร แนวการตัด 30 องศา – 90 องศาพร้อมชุดควบคุม

การปฎิบัติงาน ระบบนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลติ และสามารถติดตั้งกับ

รถฟาร์ม แทรคเตอร์ขนาด 20 -40 แรงม้าได้โดยไม่ต้องดัดแปลง 

2. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

2.1 ประเภท  งานประปา 

- ตั้งไว้ 380,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายแนวเขตประปาหมูบ่้าน  

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมูท่ี่ 3 โดยมีท่อ  PVC.  ขนาด Ø 3  นิว้  (ช้ัน  8.5) 

ระยะทาง  3,700  เมตร  (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) 

- ตั้งไว้  95,000.-บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายแนวเขตประปาหมูบ่้าน   

บ้านหนองปลิง  หมูท่ี่  4  โดยมีท่อ  PVC. ขนาด  Ø 2  นิว้ (8.5) ระยะทาง 

1,600  เมตร  (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) 

                                  2.2 ประเภท  บ่อบาดาล   

- ตั้งไว้  280,000.-   เพื่อจา่ยเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล  บ้านหนองปลิง 

หมูท่ี่ 4 โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล จ านวน 2  บ่อ ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 

6  นิ้ว  สามารถใหป้ริมาณน้ าได้โดยประมาณ  3-5  ลูกบาศก์เมตรตอ่ช่ัวโมง 

(ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด)  และติดตั้งป้ายโครงการ    

จ านวน  1  ป้าย 

- ตั้งไว้  140,000.-   เพื่อจา่ยเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล  บ้านหนองไทร 

หมูท่ี่ 5 โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1  บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

6  นิ้ว  สามารถใหป้ริมาณน้ าได้โดยประมาณ  3-5  ลูกบาศก์เมตรตอ่ช่ัวโมง 

(ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด)และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

- ตั้งไว้ 550,000.- เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองไทร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ , ก่อสร้างถังแชมเปญขนาด 15 เมตร, 

ก่อสร้างถังน้ าใสขนาด 20 ลบ.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 

แบบเลขที่2111020),โรงสูบน้ าจ านวน1โรง(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 

แบบเลขที่412002),ระบบกรองน้ าบาดาลขนาด 7 ลบ.ม./ชม.(ตามแบบ 

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าแบบเลขที่2111020),เครื่องสูบน้ าดิบพร้อมอุปกรณ์

ควบคุม 1 ชุด , ระบบจา่ยคลอรีน 1 ชุด และติดตัง้ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

 



 

 

                                  2.3 ประเภท  งานอาคาร 

                                   - ตั้งไว้  98,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอ้งท างานผู้บริหารเทศบาล 

ต าบลไชยมงคล  (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) 

                                  2.4 ประเภท  งานถนน 

- ตั้งไว้ 380,000.-บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านไชยมงคล  หมู่ที่  1  (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อถึงบ้าน กม.13)   โดย

มีขนาดความกว้างขา้งละ 1.00 เมตร  ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย0.15  

เมตรหรอืมีพื้นที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 660 เมตร  พร้อมลงดนิถมไหล่ทางบด

ทับแนน่ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 

0.60เมตร  จ านวน  4  ท่อน  (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด)  

และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

                                    - ตั้งไว้  230,000.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

บ้านบุตาล  หมู่ที่  2  (บุตาลซอย  5)     เช่ีอมต่อ ถนนเดิม    โดยมีขนาด 

ความกว้าง  4.00  เมตร ยาว 1.28 เมตร     หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    หรือ

มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทางบดทับ

แนน่ทั้ง 2 ข้าง ๆละ  0.50  เมตร (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคล

ก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

                                    - ตั้งไว้  230,000.-บาท     เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองปลิง  หมูท่ี่ 4  (ซอยไร่ธีระวงศ์)  ต่อจากถนนเดิมโดยมีขนาดความ 

กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 125 เมตร   หนาเฉลี่ย0.15 เมตร     หรอืมีพื้นที่ 

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า  500  ตารางเมตรพร้อมหนิคลุกไหล่ทางบดทับแน่นทั้ง 

2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร 

จ านวน 7 ท่อน (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) และติดตัง้ป้าย 

โครงการ   จ านวน  1  ป้าย 

กองช่าง  (กิจการประปา)  ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-

2558)  ดังน้ี 

หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ 

1.1 ประเภท  งานครุภัณฑ์อื่น  ๆ   

- ตั้งไว้  39,000.-บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์

จมใต้น้ า (Submersible  Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงมา้ 220  โวลต์จ านวน 

2 เครื่อง ๆ ละ 19,500.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการประปา 

- ตั้งไว้  57,800.-บาท    เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า แบบ 



 

 

มอเตอร์จมใต้น้ า  (Submersible  Pump)   มอเตอร์    ขนาด  2   แรงม้า 

220 โวลต์  จ านวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  28,900.-บาท  ส าหรับใช้ใน 

กิจการประปา 

- ตั้งไว้  84,000.- บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 

แบบมอเตอร์จมใต้น้ า  (Submersible  Pump)  มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 

                 220  โวลต์จ านวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  42,000.-บาท   ส าหรับใช้ใน 

     กิจการประปา 

    - ตั้งไว้  38,800.-บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 

                                 มอเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ 220 โวลต์ จ านวน 4 เครื่องๆละ 9,700.- บาท      

                                 ส าหรับใช้ในกิจการประปา 

                                  - ตั้งไว้  78,000.-บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  

                                  มอเตอร์ขนาด3แรงม้า 220โวลต์ จ านวน4เครื่องๆ ละ19,500.-บาท 

                                ส าหรับใช้ในกิจการประปา 

                                 - ตั้งไว้  72,000.-บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ ายาเคมี   

                               จ านวน  6  เครื่อง ๆ  ละ  12,000.-บาท  ส าหรับใช้ในกิจการประปา 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ขออนุมัตเิพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-

2558)  ถ้าไม่ม ีขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลทุกท่านยกมอืเพื่อลงมติ 

มตทิีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

 ประธานสภา  ฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496    แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 13 ) 

พ.ศ. 2552ประกอบกับ   มาตรา 32    สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกเทศบาล 

ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็น หรอืมิได้ 

เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวสิามัญของสภาเทศบาล   เพื่อกระท ากิจการ  หรอื 

พิจารณาสอบสวนหรอืศกึษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล  แล้ว 

รายงานต่อสภาเทศบาล     ข้อ 103 (1)   และข้อ 105 (2)  และ (3)  แหง่ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547    แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

หมวด 8 

  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท  คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อย 

กว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน 



 

 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ   ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรอืบุคคล 

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตัง้คณะกรรม

วิสามัญของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสทิธิเสนอชื่อผูเ้ป็นหรอืมิได้เป็นสมาชิก

สภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลแตง่ตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่

ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด  

ข้อ 105   ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมอี านาจเลือกสมาชิกสภา 

     ท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น    เป็นคณะกรรมการสภา 

     ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1)คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(3)คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

(4)คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น    แล้วเสนอ 

รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา  

มตทิี่ประชุม  แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาร่าง ดังนี้ 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

1. นายประยงค์ ชูพรม 

2. นายสันติ  โพธิ์วัด 

3. นางประนอม บรรจงปรุ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  

1. นายจ าลอง  งเีกาะ 

2. นายปรีดี  หมูส่ะแก 

3. นายนิ่ม  ศอกจะบก 

4. นายชลอ  พาขุนทด 

5. ร้อยตรแีสวง กล่ าเสถียร 

โดยก าหนดแปรญัตติ 1 วัน คอืวันที่ 16 มกราคม 2556  

ก าหนดสง่หนังสือการขอแปรญัตติ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 ก่อนเวลา 

12.00 น. และคณะกรรมการ ฯ จะประชุมพิจารณาในวันที่ 16 มกราคม 

2556 เวลา 12.00 น.และส่งร่างคนืให้สภาเทศบาลต าบลไชยมงคล ภายใน

วันที่ 21 มกราคม 2556  



 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

(วาระที่ 1 รับหลักการ)  

ประธานสภา  ฯ       เชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์   นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล  ขอแถลงให้ท่านประธานฯ และ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการ   และ

แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ดังต่อไปนี ้

        (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว) 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 1รับหลักการหรอืไม่ ถ้าไม ่        

มี ขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลทุกท่านยกมอื  เพือ่ลงมติในการรับหลักการ 

มตทิี่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

    สมาชกิสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่านกระผม นายประยงค์ 

ชูพรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องถนนหน้าสวนสัตว์ ฝาปิดท่อระบายน้ า 

 ช ารุดอาจท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับอันตรายได้ 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล เรื่องฝาปิดท่อระบายน้ า มอบหมาย

ทางกองช่างเข้าประสานไปทางหลวงเข้ามาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 2  

    สมาชกิสภา ฯ เขต 2   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่านกระผม นายนิ่ม  

ศอกจะบก  สมาชิกสภา ฯ เขต 2  ขอแจง้เรื่องถนนทางไปบ้านหนองพลวงใหญ่ช ารุด 

กับต้องการให้เทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนนิการตัดหญ้าไหล่ทาง ทางไปวัดหนอง

พลวงใหญ่ เพื่อความสวยงาม 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล เรื่องซ่อมถนนทางไปบ้านหนองพลวง

ใหญ่ มอบหมายทางกองช่างเข้าด าเนินการซ่อมแซม ส่วนเรื่องตัดหญ้ามอบหมายให้

ทางกองสาธารณสุขฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  



 

 

    สมาชกิสภา ฯ เขต 2   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายจ าลอง    

งเีกาะ  สมาชิกสภา ฯ เขต 2  ขอก าชับในหารใชจ้่ายเงินของเทศบาลใหเ้ป็นไปอย่าง

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และเรื่องติดตามการท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาเทศบาล 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล เรื่องควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณ

ของทางเทศบาลต าบลไชยมงคลได้ด าเนนิการควบคุมการใชจ้่ายมาอย่างต่อเนื่องทุก

ปี สว่นเรื่องบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล 

ด าเนนิการถ่ายรูปหน้าตรง 1 นิ้วในเครื่องแบบสีขาวน ามาส่งที่เจ้าหน้าที่จะได้

ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ เชญิผูน้ าท้องที่  

    ผูใ้หญ่บ้านหมู ่6      เรียนประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกสภา ฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านดิฉัน            

นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 6  ขอขอบคุณทางคณะผูบ้ริหารที่ได้

ด าเนนิการไปมอบของขวัญวันเด็กที่กองพลพัฒนาในช่วงวันเด็กที่ผ่านมา      

ที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

                   คมนา   อรรถวิทยากุล     ผูบ้ันทึกรายงานฯ 

                 ( นายคมนา   อรรถวิทยากุล )           

                         เลขานุการสภาฯ         
 

       ประยงค์  ชูพรม   ผูต้รวจรายงานฯ 

              (นายประยงค์  ชูพรม)   

               สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 

       สันติ   โพธิ์วัด   ผูต้รวจรายงานฯ 

              (นายสันติ  โพธิ์วัด)   

           สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  

      ประนอม  บรรจงปรุ ผูต้รวจรายงานฯ 

              (นางประนอม  บรรจงปรุ)   

           สมาชิกสภาฯ เขต 1 

            สมชาย  นาคใหม่    

                        (นายสมชาย  นาคใหม่)   

                 ประธานสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล  


