
 

 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2556 

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

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล 

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

ผู้เข้าประชุม 

ท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายสมชาย    นาคใหม ่ ประธานสภาฯ สมชาย   นาคใหม่ 

2 นายทวี   ปรุ๋ยกระโทก  รองประธานสภาฯ ทว ี  ปรุ๋ยกระโทก 

3 นายประยงค ์  ชูพรม  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประยงค ์  ชูพรม 

4 นายปรีด ี  หมูส่ะแก  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ปรีดี   หมูส่ะแก 

5 นายชลอ   พาขุนทด  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ชลอ  พาขุนทด 

6 นายสันต ิ  โพธิ์วัด  สมาชิกสภาฯ เขต 1 สันต ิ  โพธิ์วัด 

7 นางประนอม   บรรจงปร ุ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประนอม บรรจงปร ุ

8 นายจ าลอง   งีเกาะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 จ าลอง   งีเกาะ 

9 นายนิ่ม   ศอกจะบก  สมาชิกสภาฯ เขต 2 นิ่ม   ศอกจะบก 

10 นายสิทธโิชค   พลดอน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 สิทธโิชค   พลดอน 

11 ร้อยตรแีสวง   กล่ าเสถียร  สมาชิกสภาฯ เขต 2 แสวง   กล่ าเสถียร 

12 นายกอง   กล้ากระโทก  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กอง   กล้ากระโทก 

13. นายธัชชัย โรจนวรางกูร  เลขานุการสภาฯ ธัชชัย โรจนวรางกรู 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมโภชน ์   นามประสิทธิ ์ ต าแหนง่ นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล 

2. นายวโิรจ  งีเกาะ            ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล 

3. นายสมร  มุกขะกงัค ์  ต าแหนง่ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล    

4. พ.ต.ท.วจิารณ ์วจิิตรจรยิา  ต าแหนง่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

5.นางสุกัญญา แพงศร ี   ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองคลัง 

6.นายชูยศ  ศรีวรขนัธ ์   ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองช่าง 

7.นางอรุณรศัม ์ณ ระนอง  ต าแหนง่ นกัวชิาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าส านกัปลัด 

8.จ.อ.ธณัช สังขแ์ก้ว   ต าแหนง่ นกัวชิาการสุขาภิบาล รก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

9.น.ส.จิรนนัท์  วเิศษอุตร  ต าแหนง่ นกัวชิาการศกึษา รก.แทน ผอ.กองการศึกษาฯ        

10.นายสุริยงค ์ ยนืยง   ต าแหนง่ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 



 

 

11.นายวชัิย  แสงรัตนชัย           ต าแหน่ง ผช.ผอ.สวนสัตวน์ครราชสีมา  

12.นางจรัมพร  มลโมล ี           ต าแหน่ง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยมงคล 

13.นายกิตติ  ปอบอ   ต าแหนง่ ผอ.รร.บา้นไชยมงคล (สืบสนิวทิยา) 

14.นายสุรเชษฎ์  คุม้กลาง  ต าแหนง่ ผอ.รร.บา้นหนองพลวงใหญ่ 

15.น.ส.กัญญารัตน ์ คล้ายกระโทก ต าแหนง่ แพทย์ต าบลไชยมงคล 

16.นายมงคล  ทิพยพ์นัดงุ  ต าแหนง่ ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 2  

17.นางไพลนิ   บุญมาพ ิ            ต าแหนง่ ผช. ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี ่3  

18.นางสายพิณ  พึ่งดอน           ต าแหน่ง ผช. ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 5  

19.นางอารรีัตน์  ไชยเกล้า           ต าแหน่ง ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 6 

20.นางวงเดือน  ใคร่กระโทก  ต าแหนง่ ประธาน อ.ส.ม. หมูท่ี่ 2  

21.นางสมจติร  บรรจงปร ุ  ต าแหนง่ ประธาน อ.ส.ม. หมูท่ี่ 4  

22.นางนิสากร  เกวยีนโคกกรวด ต าแหนง่ ประธาน อ.ส.ม. หมูท่ี่ 5 
   
เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 

สวัสดีสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้น าท้องท่ี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมชาย นาคใหม่ประธานสภาเทศบาลต าบล

ไชยมงคลขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล      สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 

พ.ศ.2556 
 

- อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.

2552 ตามมาตรา 24 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีประชุมสมัยสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ

ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปใีห้สภาเทศบาลก าหนด  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547             

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )  ขอ้  20 (1) คือนอกจากการประชุมสภาท้องถิ่น

ครั้งแรกแล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นม ี2 ประเภทคอื 

(1) การประชุมสามัญ 

(2) การประชุมวสิามัญ 

     และในการประชุมสภาคราวนี้คือการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

- อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.

2552 ตามมาตรา 25 วรรคแรก โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภา

เทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปดิหรือปิดประชุม  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 22 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้

ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสอืให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศ



 

 

ไวใ้นที่เปดิเผย ณ ส านักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นกอ่นก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อย

กวา่สามวัน เวน้แต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศ

น้อยกวา่นั้นได้ แต่ไม่ให้น้อยกวา่ 24 ช่ัวโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุ

อันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วยและทางสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไป

แล้วในวันที่ 9 ส.ค. 56 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547           

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ขอ้ 24 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับ

การเรียกประชุมตามข้อ 22 หรือการนัดประชุม ตามข้อ 23 เว้นแต่เป็นการประชุมอัน

รีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะประชุมก็ได้ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547           

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 28 ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวน้

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอยา่งอืน่ในคราวประชุมนั้น 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากปัจจุบันเกิดสภาวะฝนตกหนักในเขตพื้นที่ต าบลไชยมงคล จึงอยากให้

ทาง สมาชิกฯทุกท่านตรวจสอบว่ามีชาวบ้านในเขตพื้นที่ต าบลไชยมงคลได้รับ

ผลกระทบหรือเปล่า พอทราบข้อมูลขอให้แจ้งมายังเทศบาลต าบลไชยมงคลด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  

วันที่ 27 มิถนุายน พ.ศ.2556) 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม           

 นายธัชชัย   โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯขออนุญาตอ่านรายงานการประชุม

สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556ให้ทุกท่าน

ทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯทา่นใดจะขอแก้ไขบนัทกึรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถนุายน พ.ศ.2556 หรือไม่ เม่ือไม่มีขอให้ยกมือรับรอง 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์
 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่อง  พจิารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  

2557  วาระที่ 1  (ขัน้รับหลักการ)   
ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ขอ้ 38 วรรคสี ่ ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิน่

เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึง่ 

ด้วยได้มีการเสนอญัตติรา่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2557ซ่ึงทาง

นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคลเป็นผู้เสนอญัตตินี้มาจึงไม่ต้องมีผู้รับรอง ซ่ึงกระผม

ได้บรรจุเขา้วาระตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 40                  

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น

ภายในเวลาที่ก าหนดอันสมควรในสมัยประชุมนั้นซ่ึงผู้เสนอญัตติได้เสนอเรื่อง

เกี่ยวกับงบประมาณซ่ึงไม่สามารถด าเนินพิจารณา 3 วาระรวดเดียวได้ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณจะพจิารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพจิารณาวาระที่สองให้

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภามีมติรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.

2554 )ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นให้ที่ประชุม

ปรึกษาในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้

ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ซ่ึงได้ทราบข้อ

กฎหมายแล้วจะให้นายกเทศมนตรี ผู้เสนอญัตติได้แถลงต่อสภาฯต่อไปเชิญ

นายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

13 พ.ศ.2552 ตามมาตรา 61 ทวิ(วงเล็บ1)ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 

(1) นายกเทศมนตรี 

(2) สมาชิกสภาเทศบาลหรือ 

(3) ราษฏรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฏหมายว่าด้วยการ

เขา้ช่ือเสนอขอ้บัญญัติทอ้งถิ่น  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

13 พ.ศ.2552 ตามมาตรา 65 งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้น

เป็นเทศบัญญัติ    ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติ



 

 

งบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง ถ้าในปีใดจ านวนเงินซ่ึงได้อนุญาตไว้ตาม

งบประมาณปรากฏวา่ไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นที่

จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณเพิ่มเติม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ขอ้ 37 (วงเลบ็ 2) ญัตติมี 2 อยา่ง คอื 

(1) ญัตติเกีย่วกับกิจการของสภาท้องถิน่ 

(2) ญัตติร่างขอ้บัญญัต ิ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547(

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ขอ้ 38 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ซ่ึงได้ทราบ

ข้อกฎหมายแล้ว ผมนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์นายกเทศมนตรีฯ ผู้เสนอญัตติฯ        

ขอแถลงให้ทา่นประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง

ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ดังต่อไปนี ้(รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญทา่นสมาชิกสภาไดต้รวจสอบและพจิารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  2557     วาระที ่1  (ขัน้รบัหลกัการ)  วา่ควรจะ

รบัหลกัการร่างเทศบญัญัตดิงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร  หรอืจะมีการอภิปรายก่อนที่

จะรบัหลกัการดังกล่าว  

ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติทีป่ระชุมสภาแหง่นี ้ท่านสมาชิกท่านใดเหน็ควรวา่ให้

ความเหน็ชอบรา่งเทศบญัญัตงิบประมาณ รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  2557     

วาระที่ 1  (ขัน้รบัหลกัการ) โปรดยกมือขึน้  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  

เป็นอันวา่ที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นีไ้ด้มีมติรับหลกัการในร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร

ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ข้อ 59การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายจะกระท าได้เฉพาะการการขอลดรายจ่ายเทา่นั้นหรือการ 



 

 

ขอลดจ านวนเงินที่ขอจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภารับรองเหมือนการเสนอ

ญัตติ ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนีว้า่  ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ

กี่วัน   ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน  

และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  และสมาชิกท่านใดควรได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือ 

เสนอญัตติต่อไป   ขอเชิญครับ 

นางประนอม บรรจงปรุ ดิฉันขอเสนอวา่ ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  4  วัน  โดย   

สมาชกิสภาฯ เขต 2       ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง 

วันที่  15 – 18 สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง เวลา  16.30 น.    

ณ. ห้องประชุมสภาฯ เทศบาล ต าบลไชยมงคล 

ประธานสภาฯ            ขอผู้รับรองด้วยครบั 

ผู้รับรอง  นายประยงค ์ ชูพรม สมาชิกสภาฯ เขต 1 

   นายสันต ิ โพธิ์วดั     สมาชิกสภาฯ เขต 1 

ประธานสภาฯ            ผู้รับรองถกูต้อง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอยา่งอื่นอกีหรือไม่   ในเม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ

เป็นอย่างอื่น  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านสท.

ประนอม บรรจงปรุ ว่า สภาได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  4   วัน  

โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง

วันที่ 15 –18 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา  16.30  น.  

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาล ต าบลไชยมงคล 

ประธานสภาฯ            ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอวา่ควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ 

ท า หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี ้กี่คน 

นายจ าลอง งีเกาะ        ผมขอเสนอวา่ ควรพจิารณาคดัเลือกคณะกรรมการแปรญัตตใินการท าหน้าที่ 

สมาชกิสภาฯ เขต 2       แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครัง้นี ้ จ านวน  3    คน 

ประธานสภาฯ            ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ผู้รับรอง  นายปรีด ี หมูส่ะแก  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

   นายสันต ิ โพธิ์วดั       สมาชิกสภาฯ เขต 1 

ประธานสภาฯ            ผู้รับรองถูกต้อง 

                              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเปน็อยา่งอื่นอกีหรือไม่    

                              ในเม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื่น  สรุปวา่ท่านสมาชิกทกุท่านเห็นชอบ 

กับข้อเสนอของ ท่าน สท.จ าลอง งีเกาะ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ว่าควรพจิารณา

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตตใินการท าหน้าทีแ่ปรญัตติร่างเทศบัญญัตใินครัง้

นี ้ จ านวน  3    คน 



 

 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลทีส่มควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียงตามล าดับ จนครบ  3  คน    ขอเชิญครับ 

นายชะลอ พาชุนทด     ผมขอเสนอ ท่าน สท.แสวง กล่ าเสถียร สมาชิกสภาฯ เขต 2เปน็คณะกรรมการ 

สมาชกิสภาฯ เขต 1       แปรญัตติในการท าหน้าทีแ่ปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ คนที่ 1   

ประธานสภาฯ            ขอผู้รับรองด้วยครบั 

ผู้รับรอง  นายจ าลอง  งีเกาะ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

   นายกอง  กล้ากระโทก    สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ประธานสภาฯ            ผู้รับรองถกูต้อง 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  อีก

หรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้   มีมติเห็นชอบให้ทา่น สท.แสวง กล่ าเสถียร สมาชิกสภาฯ เขต 2

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ    ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557   คนที่ 1   

ทีป่ระชุม                   รับทราบ 

ประธานสภา ฯ           ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร 

          ญัตติ คนที่ 2  ขอเชิญครับ 

นายสันต ิโพธิ์วดั      ผมขอเสนอ ท่าน สท.ปรดีี หมูส่ะแก สมาชิกสภาฯ เขต 1เป็นคณะกรรมการ 

สมาชกิสภาฯ เขต 1       แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ คนที่ 2   

ประธานสภาฯ            ขอผู้รับรองด้วยครบั 

ผู้รับรอง  นายสิทธโิชค  พลดอน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

   นายนิ่ม  ศอกจะบก    สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ประธานสภาฯ            ผู้รับรองถกูต้อง 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่  2  อีก

หรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้   มีมติเห็นชอบให้ทา่น สท.ปรีดี หมูส่ะแก สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2557   คนที่ 2   

ทีป่ระชุม                   รับทราบ 

ประธานสภา ฯ           ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร 

          ญัตติ คนที่ 3  ขอเชิญครับ 

นายนิ่ม  ศอกจะบก      ผมขอเสนอ ท่าน สท.ประยงค ์ชูพรม สมาชิกสภาฯ เขต 1เป็นคณะกรรมการ 

สมาชกิสภาฯ เขต 2       แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ คนที่ 3   

ประธานสภาฯ            ขอผู้รับรองด้วยครบั 



 

 

ผู้รับรอง  นายสิทธโิชค  พลดอน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

   นายสันต ิโพธิ์วดั สมาชิกสภาฯ เขต 1 

ประธานสภาฯ            ผู้รับรองถกูต้อง 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  อีก

หรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้   มีมติเห็นชอบให้ท่าน สท.ประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภาฯ เขต 1 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ    ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   คนที่ 3   

ทีป่ระชุม                   รับทราบ 

ประธานสภาฯ            สรุปวา่ท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ช่ือ   

ท่าน สท. แสวง กล่ าเสถียร ,สท.ปรีดี หมู่สะแก และ ท่านสท.ประยงค์ ชูพรม  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 ในครั้งนี ้  

ที่ประชุม           รับทราบ  

ประธานสภาฯ            เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตร ี ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทกุท่านที่ได้มีมติในการรับหลกัการ 

เรื่องพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  2557  

วาระที่ 1  (ขัน้รับหลักการ)  ซ่ึงทางคณะผู้บรหิารจะด าเนินการตามแนวนโยบาย

ให้เกดิรูปธรรมมากทีสุ่ด  

ที่ประชุม           รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่อง ร่างเทศบัญญัตกิารควบคมุแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย ประจ าป ี2556 

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ขอ้ 38 วรรคสี่ ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิน่

เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึง่ 

ด้วยได้มีการเสนอญัตตริ่างเทศบัญญัตกิารควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย ประจ าป ี

2556 ซ่ึงทางนายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคลเป็นผู้เสนอญัตตินี้มาจึงไม่ต้องมีผู้ 

รับรอง ซ่ึงกระผมได้บรรจุเข้าวาระตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย

ขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 ( แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 )       

พ.ศ.2554 )ขอ้ 40 ให้ประธานสภาท้องถิน่บรรจุญตัตทิี่เสนอเขา้ระเบียบวาระการ

ประชุมสภาท้องถิ่นภายในเวลาทีก่ าหนดอันสมควรในสมัยประชุมนั้น ซ่ึงผู้เสนอ

ญัตติได้เสนอเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณซ่ึงสามารถด าเนินพิจารณา 3 วาระรวด

เดียวไดต้าม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ 

พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 )ขอ้ 45 วรรคแรก ญัตติร่าง



 

 

เทศบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิน่ต้องพจิารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

สามารถจะอนุมัติให้พจิารณาสามวาระรวดเดียวได้ ซ่ึงได้ทราบข้อกฎหมายแล้วจะ

ให้นายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตตไิด้แถลงต่อสภาฯต่อไปเชิญนายกเทศมนตร ี 

นายกเทศมนตร ี     เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ  ขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ       

ทุกท่าน  ได้ทราบถึงรา่งเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหลง่เพาะพันธุย์ุงลาย  พ.ศ. 

2556 ดังต่อไปนี้   (รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม) 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัตเิรื่อง การควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์

ยุงลาย ประจ าป ี 2556วาระที่ 1 รับหลกัการหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ    

ทุกท่านยกมือ  เพื่อลงมติในการรับหลักการ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ้ 45 การพจิารณาญัตตริ่าง

เทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ ให้สามารถพจิารณาสามวาระ

รวดเดียวได ้(1.รับร่างฯ 2.แปรญัตต ิ3.ลงมติ) การพจิารณาสามวาระรวดเดียวนัน้

ผู้บริหารฯหรือสมาชิกสภาฯไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนที่อยูใ่นที่ประชุมจะเป็นผู้

เสนอได ้ มีทา่นใดในที่ประชุมจะเสนอใหร้่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย ประจ าปี 2556 เรื่องนี ้พจิารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย ประจ าป ี2556 เรื่องนีพ้จิารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ         ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ เม่ือที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาใน

วาระที่ 2 (แปรญัตติ) ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

   (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ เม่ือนายกเทศมนตรีฯ ไดแ้ถลงร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์

ยุงลาย ประจ าป ี2556และสมาชิกฯทกุท่านได้อ่านตรวจทานร่าง เทศบัญญัติเรื่อง 

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงุลาย ประจ าป ี 2556 (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้

แจกไปแล้ว)   มีทา่นใดจะเสนอแปรญัตตหิรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ยกมือ  เพื่อลงมติในการแปรญัตติ 



 

 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

(วาระที่ 3 ลงมติ) 

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที ่ 1) และให้คงร่างเทศ

บัญญัติฯเดิมไว ้(วาระที่ 2) ต่อไปเปน็การพจิารณาเหน็ชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  

เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์

ยุงลาย ประจ าป ี2556ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี  ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มีมติเห็นชอบกับ 

เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจ าป ี2556 ซ่ึงทางคณะผู้บริหารจะ

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  การเตรียมการเพื่อรับการประเมินปรับขนาดเทศบาลต าบลไชยมงคลจาก

เทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง 

ประธานสภาฯ       เชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯเรือ่ง การเตรียมการเพื่อรับการประเมินปรับขนาด

เทศบาลต าบลไชยมงคลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เห็นควร

ด าเนินการดังนี้ 

- ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้ารับการ

ประเมินที่จะมีข้ึนในช่วงไม่เกินวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2556 

- คณะกรรมการจะประกอบด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วน

ราชการของเทศบาลทุกกอง,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่,ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ใน

พื้นที ่

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสาร(ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณที่

ผ่านมา)ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1.1 เกณฑ์รายได้ 22,917,647.44 บาท 

1.2 เกณฑ์ปริมาณงาน (100 คะแนนเต็ม) 20 ข้อย่อยซ่ึงในส่วนนี้จะ

เกี่ยวข้องกบังานประจ าของแตล่่ะกองงานอยูแ่ลว้ ให้จัดเตรยีมเอกสารให้เรยีบร้อย 

โดยเทียบเคียงตัวอย่างจากเทศบาลที่เคยปรับขนาดผ่านเกณฑ์มาแล้วเช่น 

เทศบาลต าบลหนองไขน่้ า เป็นต้น (เนื่องจากคณะกรรมการ ตรวจประเมิน ได้ให้

ค าแนะน าวา่เป็นชุดเอกสารที่ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบที่สุด) 

1.3 เกณฑ์ประสิทธภิาพ (100 คะแนนเต็ม) ซ่ึงอาจใช้คะแนนประเมิน  

core team  



 

 

 - ในวันที่คณะกรรมการประเมินจะออกประเมินซ่ึงคาดว่าไม่เกินกลางเดือน

กันยายนทางเทศบาลจะต้องเชิญผู้น าฝ่ายท้องที่ / ฝ่ายท้องถิ่น / หัวหน้าส่วน

ราชการในพื้นที่ / กลุ่มสตรีแม่บา้น / กลุ่มอาชีพ (otop) ต้องน าสินค้ามาจัดแสดง 

(ต้องด าเนินการประหนึ่งว่ามีข้าราชการช้ันผู้ใหญม่าตรวจเยี่ยมพื้นที่) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6    เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ ่พ.ศ........... 

ประธานสภาฯ       เชิญเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน สภ า ฯ  แ ล ะส ม า ชิ ก ส ภา ฯ  ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น                          

ผมนายธัชชัย    โรจนวรางกูร  เลขานุการสภาฯ ตามหนังสืออ าเภอเมืองที่ นม.

0118 / 4820 ด่วนที่สุด เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ ่พ.ศ........... 

 (รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม)   

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ ่พ.ศ...........

ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านยกมือว่าเห็นควรหรือไม่ ในการจัดตั้งจังหวัด      

บัวใหญ่  

ที่ประชุม  เห็นควรจัดตัง้จังหวัดบัวใหญ่จ านวน  1  เสียง 

 ไม่เห็นควรจัดตัง้จังหวัดบัวใหญ่  11 เสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  7    เรื่อง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอืน่ให้สภารับทราบหรือไม่ 

ร.ต.แสวง กล่ าเสถียร      ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนีไ้ด้แต่งตัง้แล้ว ทั้ง  3  ท่าน 

สมาชกิสภาฯ เขต 2       สรุปวา่ ขอนดัประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพจิารณาร่าง 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ฯ พ.ศ.2557 ในวันที ่ 19  สิงหาคม  2556  

เวลา  09.00 น.  ณ . ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี ้  จึงขอแจง้ให้ทา่นสมาชิก

และท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ 

ที่ประชุม           รับทราบ 

ประธานสภา ฯ            ผมขอนัดประชุมสภาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2  

                               ประจ าป ี2556 ในวันที ่ 20  สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 

ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี ้เพื่อพจิารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าป ีพ.ศ. 2552  ในวาระที่ 2 และ วาระที ่3  ต่อไป 

ที่ประชุม           รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 

 

                 ธัชชัย โรจนวรางกูร     ผู้บนัทึกรายงานฯ 

              (   นายธัชชัย โรจนวรางกูร )           

                      เลขานกุารสภาฯ       

 

       ประยงค์  ชูพรม   ผู้ตรวจรายงานฯ 

              (นายประยงค ์ ชูพรม)   

               สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 

       สันติ   โพธิ์วัด   ผู้ตรวจรายงานฯ 

              (นายสันติ  โพธิ์วัด)   

           สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  

      ประนอม  บรรจงปร ุ ผู้ตรวจรายงานฯ 

              (นางประนอม  บรรจงปรุ)   

           สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 

สมชาย  นาคใหม ่    

                        (นายสมชาย  นาคใหม)่   

                 ประธานสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล  


