บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2556
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
............................................................
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.

ชื่อ - สกุล
นายสมชาย นาคใหม่
นายทวี ปรุ๋ยกระโทก
นายประยงค์ ชูพรม
นายปรีดี หมูส่ ะแก
นายชลอ พาขุนทด
นายสันติ โพธิ์วัด
นางประนอม บรรจงปรุ
นายจาลอง งีเกาะ
นายนิ่ม ศอกจะบก
นายสิทธิโชค พลดอน
ร้อยตรีแสวง กล่าเสถียร
นายกอง กล้ากระโทก
นายธัชชัย โรจนวรางกูร

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์
2. นายวิโรจ งีเกาะ
3. นายสมร มุกขะกังค์
4. พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา
5.นางสุกัญญา แพงศรี
6.นายชูยศ ศรีวรขันธ์
7.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง
8.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว
9.น.ส.จิรนันท์ วิเศษอุตร
10.นายสุริยงค์ ยืนยง

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เลขานุการสภาฯ

สมชาย นาคใหม่
ทวี ปรุ๋ยกระโทก
ประยงค์ ชูพรม
ปรีดี หมูส่ ะแก
ชลอ พาขุนทด
สันติ โพธิ์วัด
ประนอม บรรจงปรุ
จาลอง งีเกาะ
นิ่ม ศอกจะบก
สิทธิโชค พลดอน
แสวง กล่าเสถียร
กอง กล้ากระโทก
ธัชชัย โรจนวรางกูร

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล รก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รก.แทน ผอ.กองการศึกษาฯ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11.นายวิชัย แสงรัตนชัย
12.นางจรัมพร มลโมลี
13.นายกิตติ ปอบอ
14.นายสุรเชษฎ์ คุม้ กลาง
15.น.ส.กัญญารัตน์ คล้ายกระโทก
16.นายมงคล ทิพย์พนั ดุง
17.นางไพลิน บุญมาพิ
18.นางสายพิณ พึ่งดอน
19.นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า
20.นางวงเดือน ใคร่กระโทก
21.นางสมจิตร บรรจงปรุ
22.นางนิสากร เกวียนโคกกรวด

ตาแหน่ง ผช.ผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา
ตาแหน่ง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
ตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านหนองพลวงใหญ่
ตาแหน่ง แพทย์ตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 2
ตาแหน่ง ผช. ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 3
ตาแหน่ง ผช. ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 5
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 6
ตาแหน่ง ประธาน อ.ส.ม. หมูท่ ี่ 2
ตาแหน่ง ประธาน อ.ส.ม. หมูท่ ี่ 4
ตาแหน่ง ประธาน อ.ส.ม. หมูท่ ี่ 5

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
สวัสดีสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ กานัน ผู้ใ หญ่บ้าน
ผู้นาท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมชาย นาคใหม่ประธานสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคลขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2556
- อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 ตามมาตรา 24 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีประชุมสมัยสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 ) ข้อ 20 (1) คือนอกจากการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งแรกแล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ
(1) การประชุมสามัญ
(2) การประชุมวิสามัญ
และในการประชุมสภาคราวนี้คือการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
- อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 ตามมาตรา 25 วรรคแรก โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภา
เทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 22 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้ อ 20 ให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศ

ไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกาหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกาหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศ
น้อยกว่านั้นได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุ
อันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วยและทางสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไป
แล้วในวันที่ 9 ส.ค. 56
-ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 24 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับ
การเรียกประชุมตามข้อ 22 หรือการนัด ประชุม ตามข้อ 23 เว้น แต่เป็น การประชุมอัน
รีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะประชุมก็ได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 28 ให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้น
แต่ท่ปี ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอืน่ ในคราวประชุมนั้น
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติท่ปี ระชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
เนื่องจากปัจจุบันเกิดสภาวะฝนตกหนักในเขตพื้นที่ตาบลไชยมงคล จึงอยากให้
ทาง สมาชิก ฯทุกท่านตรวจสอบว่ามีชาวบ้านในเขตพื้นที่ต าบลไชยมงคลได้รับ
ผลกระทบหรือเปล่า พอทราบข้อมูลขอให้แจ้งมายังเทศบาลตาบลไชยมงคลด้วย
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ.2556)
เชิญเลขานุการสภาฯ
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม
นายธัชชัย โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯขออนุญาตอ่านรายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556ให้ทุกท่าน
ทราบ
มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ.2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ยกมือรับรอง
มีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณร่ายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2557 วาระที่ 1 (ขัน้ รับหลักการ)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 38 วรรคสี่ ญัตติท่ผี ู้บริหารท้องถิน่
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึง่
ด้วยได้มีการเสนอญัตติรา่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557ซึ่งทาง
นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคลเป็นผู้เสนอญัตตินี้มาจึงไม่ต้องมีผู้รับรอง ซึ่งกระผม
ได้บรรจุเข้าวาระตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้ อ 40
ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
ภายในเวลาที่ก าหนดอัน สมควรในสมัยประชุม นั้ น ซึ่ง ผู้เสนอญัต ติได้ เสนอเรื่อ ง
เกี่ ย วกั บงบประมาณซึ่ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น พิ จ ารณา 3 วาระรวดเดี ยวได้ ต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.
2554 )ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นให้ที่ประชุม
ปรึกษาในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติ ก่อ นที่ ส มาชิ ก สภาได้อ ภิ ป รายในเรื่ อ งนั้ น พอสมควรแล้ ว ซึ่ง ได้ ทราบข้ อ
กฎหมายแล้ ว จะให้ น ายกเทศมนตรี ผู้ เ สนอญั ต ติ ไ ด้ แ ถลงต่ อ สภาฯต่ อ ไปเชิ ญ
นายกเทศมนตรี
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึ งฉบับที่
13 พ.ศ.2552 ตามมาตรา 61 ทวิ(วงเล็บ1)ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาลหรือ
(3) ราษฏรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฏหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึ งฉบับที่
13 พ.ศ.2552 ตามมาตรา 65 งบประมาณประจาปีของเทศบาลต้องตราขึ้น
เป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติ

ประธานสภาฯ

มติท่ปี ระชุม

งบประมาณปี ก่ อ นนั้ น ไปพลาง ถ้ า ในปี ใ ดจ านวนเงิ น ซึ่ ง ได้ อ นุ ญ าตไว้ ต าม
งบประมาณปรากฏว่าไม่พอสาหรับการใช้จ่ายประจาปีก็ดี หรือมีความจาเป็นที่
จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญ ญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 37 (วงเล็บ 2) ญัตติมี 2 อย่าง คือ
(1) ญัตติเกีย่ วกับกิจการของสภาท้องถิน่
(2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547(
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 38 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ซึ่งได้ทราบ
ข้อกฎหมายแล้ว ผมนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์น ายกเทศมนตรีฯ ผู้เสนอญัต ติ ฯ
ขอแถลงให้ทา่ นประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง
ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม)
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557 วาระที่ 1 (ขัน้ รับหลักการ) ว่าควรจะ
รับหลักการร่างเทศบัญญัตดิ งั กล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่
จะรับหลักการดังกล่าว
ถ้าไม่มกี ารอภิปรายผมขอมติทป่ี ระชุมสภาแห่งนี้ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรว่าให้
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
วาระที่ 1 (ขัน้ รับหลักการ) โปรดยกมือขึน้
มีมติเป็นเอกฉันท์
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนีไ้ ด้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557 วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้ อ 49 ญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 59การแปรญัต ติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายจะกระทาได้เฉพาะการการขอลดรายจ่ายเท่านั้นหรือการ

ขอลดจ านวนเงิน ที่ขอจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิก สภารับรองเหมือนการเสนอ
ญัตติ ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนีว้ า่ ควรจะกาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
กี่วัน ควรจะกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน
และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และสมาชิกท่านใดควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรื อ
เสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ
นางประนอม บรรจงปรุ ดิฉันขอเสนอว่า ควรจะกาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 4 วัน โดย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง
วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ณ. ห้องประชุมสภาฯ เทศบาล ตาบลไชยมงคล
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
นายประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสันติ โพธิ์วดั
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
เป็ น อย่ า งอื่ น สรุป ว่ าท่ า นสมาชิ ก ทุก ท่ านเห็ น ชอบกั บข้ อ เสนอของท่ า นสท.
ประนอม บรรจงปรุ ว่า สภาได้กาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 4 วัน
โดยกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง
วันที่ 15 –18 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาล ตาบลไชยมงคล
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ทา หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน
นายจาลอง งีเกาะ
ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่
สมาชิกสภาฯ เขต 2
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครัง้ นี้ จานวน 3 คน
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผูร้ ับรอง
นายปรีดี หมูส่ ะแก
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสันติ โพธิ์วดั
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ
กับข้อเสนอของ ท่าน สท.จาลอง งีเกาะ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ว่าควรพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าทีแ่ ปรญัตติร่างเทศบัญญัตใิ นครัง้
นี้ จานวน 3 คน

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทีส่ มควรทาหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ
เรียงตามลาดับ จนครบ 3 คน ขอเชิญครับ
นายชะลอ พาชุนทด ผมขอเสนอ ท่าน สท.แสวง กล่าเสถียร สมาชิกสภาฯ เขต 2เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
แปรญัตติในการทาหน้าทีแ่ ปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
นายจาลอง งีเกาะ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายกอง กล้ากระโทก สมาชิกสภาฯ เขต 2
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ทา่ น สท.แสวง กล่าเสถียร สมาชิกสภาฯ เขต 2
เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ใ นการท าหน้ า ที่ แ ปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 คนที่ 1
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
ประธานสภา ฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทาหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 2 ขอเชิญครับ
นายสันติ โพธิ์วดั
ผมขอเสนอ ท่าน สท.ปรีดี หมูส่ ะแก สมาชิกสภาฯ เขต 1เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
แปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
นายสิทธิโชค พลดอน สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายนิ่ม ศอกจะบก สมาชิกสภาฯ เขต 2
ประธานสภาฯ
ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ทา่ น สท.ปรีดี หมูส่ ะแก สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2557 คนที่ 2
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
ประธานสภา ฯ
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทาหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 3 ขอเชิญครับ
นายนิ่ม ศอกจะบก ผมขอเสนอ ท่าน สท.ประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภาฯ เขต 1เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
แปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรองด้วยครับ

ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ

ทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

นายสิทธิโชค พลดอน สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสันติ โพธิ์วดั
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ท่าน สท.ประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภาฯ เขต 1
เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ใ นการท าหน้ า ที่ แ ปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี คนที่ 3
รับทราบ
สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ
ท่าน สท. แสวง กล่าเสถียร ,สท.ปรีดี หมู่ส ะแก และ ท่านสท.ประยงค์ ชูพรม
เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ใ นการท าหน้ า ที่ แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 ในครั้งนี้
รับทราบ
เชิญนายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มีมติในการรับหลักการ
เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
วาระที่ 1 (ขัน้ รับหลักการ) ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะดาเนินการตามแนวนโยบาย
ให้เกิดรูปธรรมมากทีส่ ุด
รับทราบ
เรื่อง ร่างเทศบัญญัตกิ ารควบคุมแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลาย ประจาปี 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 38 วรรคสี่ ญัตติท่ผี ู้บริหารท้องถิน่
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึง่
ด้วยได้มกี ารเสนอญัตติร่างเทศบัญญัตกิ ารควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจาปี
2556 ซึ่งทางนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคลเป็นผูเ้ สนอญัตตินี้มาจึงไม่ต้องมีผู้
รับรอง ซึ่งกระผมได้บรรจุเข้าวาระตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2554 )ข้อ 40 ให้ประธานสภาท้องถิน่ บรรจุญตั ติที่เสนอเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในเวลาทีก่ าหนดอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
ซึ่งผู้เสนอ
ญัตติได้เสนอเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณซึ่งสามารถดาเนินพิจารณา 3 วาระรวด
เดียวได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 45 วรรคแรก ญัตติร่าง

นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ

มติท่ปี ระชุม
ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ
มติท่ปี ระชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เทศบัญญัติท่ปี ระชุมสภาท้องถิน่ ต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ปี ระชุมสภาท้องถิ่น
สามารถจะอนุมตั ิให้พจิ ารณาสามวาระรวดเดียวได้ ซึ่งได้ทราบข้อกฎหมายแล้วจะ
ให้นายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติได้แถลงต่อสภาฯต่อไปเชิญนายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ได้ทราบถึงร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลาย พ.ศ.
2556 ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม)
มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัตเิ รื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ประจาปี 2556วาระที่ 1 รับหลักการหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านยกมือ เพื่อลงมติในการรับหลักการ
มีมติเป็นเอกฉันท์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 การพิจารณาญัตติร่าง
เทศบัญญัติท่ไี ม่ใช่เทศบัญญัติท่เี กี่ยวกับงบประมาณ ให้สามารถพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวได้ (1.รับร่างฯ 2.แปรญัตติ 3.ลงมติ) การพิจารณาสามวาระรวดเดียวนัน้
ผู้บริหารฯหรือสมาชิกสภาฯไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนที่อยูใ่ นที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอได้ มีทา่ นใดในที่ประชุมจะเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ประจาปี 2556 เรื่องนี้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอให้ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ประจาปี 2556 เรื่องนีพ้ จิ ารณาสามวาระรวดเดียว
ขอมติท่ปี ระชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
เมื่อที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาใน
วาระที่ 2 (แปรญัตติ) ให้ท่ปี ระชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รับทราบ
(วาระที่ 2 แปรญัตติ)
เมื่อนายกเทศมนตรีฯ
ได้แถลงร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ประจาปี 2556และสมาชิกฯทุกท่านได้อ่านตรวจทานร่าง เทศบัญญัติเรื่อง
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย ประจาปี 2556 (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจกไปแล้ว) มีทา่ นใดจะเสนอแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ยกมือ เพื่อลงมติในการแปรญัตติ

มติท่ปี ระชุม
ประธานสภาฯ
มติท่ปี ระชุม

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

มีมติเป็นเอกฉันท์
(วาระที่ 3 ลงมติ)
เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1) และให้คงร่างเทศ
บัญญัติฯเดิมไว้ (วาระที่ 2) ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ
มีมติเป็นเอกฉันท์
เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ประจาปี 2556ต่อไป
เชิญนายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มีมติเห็นชอบกับ
เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจาปี 2556 ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่อง การเตรียมการเพื่อรับการประเมินปรับขนาดเทศบาลตาบลไชยมงคลจาก
เทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง
เชิญนายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯเรือ่ ง การเตรียมการเพื่อรับการประเมินปรับขนาด
เทศบาลตาบลไชยมงคลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เห็นควร
ดาเนินการดังนี้
ให้มีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินที่จะมีขนึ้ ในช่วงไม่เกินวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2556
คณะกรรมการจะประกอบด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วน
ราชการของเทศบาลทุกกอง,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่,กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน ใน
พื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาเอกสาร(ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณที่
ผ่านมา)ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 เกณฑ์รายได้ 22,917,647.44 บาท
1.2 เกณฑ์ ป ริ ม าณงาน (100 คะแนนเต็ ม ) 20 ข้ อ ย่ อ ยซึ่ ง ในส่ ว นนี้ จ ะ
เกี่ยวข้องกับงานประจาของแต่ล่ะกองงานอยูแ่ ล้ว ให้จัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
โดยเที ย บเคี ย งตั ว อย่า งจากเทศบาลที่ เ คยปรั บขนาดผ่ า นเกณฑ์ม าแล้ว เช่ น
เทศบาลตาบลหนองไข่น้า เป็นต้น (เนื่องจากคณะกรรมการ ตรวจประเมิน ได้ให้
คาแนะนาว่าเป็นชุดเอกสารที่ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบที่สุด)
1.3 เกณฑ์ประสิทธิภาพ (100 คะแนนเต็ม) ซึ่งอาจใช้คะแนนประเมิน
core team

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- ในวัน ที่คณะกรรมการประเมิน จะออกประเมิน ซึ่ง คาดว่าไม่เกิน กลางเดือน
กัน ยายนทางเทศบาลจะต้องเชิญผู้น าฝ่ายท้องที่ / ฝ่ายท้องถิ่น / หัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่ / กลุ่มสตรีแม่บา้ น / กลุ่มอาชีพ (otop) ต้องนาสินค้ามาจัดแสดง
(ต้องดาเนินการประหนึ่งว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาตรวจเยี่ยมพื้นที่)
รับทราบ
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ...........
เชิญเลขานุการสภาฯ
เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธัชชัย โรจนวรางกูร เลขานุก ารสภาฯ ตามหนัง สืออาเภอเมืองที่ นม.
0118 / 4820 ด่วนที่สุด เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ...........
(รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม)
มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ...........
ถ้าไม่มี ขอให้ส มาชิก สภาฯทุก ท่านยกมือว่าเห็ น ควรหรือไม่ ในการจั ดตั้ง จัง หวัด
บัวใหญ่
เห็นควรจัดตัง้ จังหวัดบัวใหญ่จานวน 1 เสียง
ไม่เห็นควรจัดตัง้ จังหวัดบัวใหญ่ 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่อง อื่นๆ
มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอืน่ ให้สภารับทราบหรือไม่
ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติท่สี ภาแห่งนีไ้ ด้แต่งตัง้ แล้ว ทั้ง 3 ท่าน
สรุปว่า ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ฯ พ.ศ.2557 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ . ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ จึงขอแจ้งให้ทา่ นสมาชิก
และท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ
รับทราบ
ผมขอนัดประชุมสภาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2556 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2552 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ต่อไป
รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

ร.ต.แสวง กล่าเสถียร
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

ธัชชัย โรจนวรางกูร
( นายธัชชัย โรจนวรางกูร )
เลขานุการสภาฯ
ประยงค์ ชูพรม
(นายประยงค์ ชูพรม)
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผู้ตรวจรายงานฯ

สันติ โพธิ์วัด
(นายสันติ โพธิ์วัด)
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผู้ตรวจรายงานฯ

ประนอม บรรจงปรุ
(นางประนอม บรรจงปรุ)
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผู้ตรวจรายงานฯ

สมชาย นาคใหม่
(นายสมชาย นาคใหม่)
ประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล

ผู้บนั ทึกรายงานฯ

