บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2556
วันที่ 20 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. นายนิพนธ์ ตะเคียนงาม
3. นายวิโรจ งีเกาะ
4. นายสมร มุกขะกังค์
5. พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา
6.นางสุกัญญา แพงศรี
7.นายชูยศ ศรีวรขันธ์
8.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง
9.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว

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 รองนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล รก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

10.น.ส.จิรนันท์ วิเศษอุตร
11.นายสุริยงค์ ยืนยง
12.นายสุทัศน์ ชมขุนทด
13.นางอรดี สารวมรัมย์
14.นางเบญจพร โพธิโต
15.นายมงคล ทิพย์พันดุง
16.นายอนันต์ ราชคฤห์
17.นายอุทิศ บรรจงปรุ
18.นายสมพล บรรจงปรุ
19.นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รก.แทน ผอ.กองการศึกษาฯ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง ผู้แทนสวนสัตว์นครราชสีมา
ตาแหน่ง ผู้แทน รร.บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
ตาแหน่ง ผู้แทน รร.บ้านหนองพลวงใหญ่
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 2
ตาแหน่ง ผช. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 5
ตาแหน่ง ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 5
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 6

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
สวัสดีสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ กานัน ผู้ใ หญ่บ้าน
ผู้นาท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมชาย นาคใหม่ประธานสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคลขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 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 ตามข้อ 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
หนัง สืออาเภอเมืองฯ ด่วนที่สุด ที่ นม. 0037.6 / 5926 เรื่องการจั ด งาน
โครงการ “ชาวโคราชพาแม่ออกกาลังการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีน าถ 81 พรรษา” ในวัน ที่ 21 สิง หาคม พ.ศ.2556 เวลา
16.00 น. ณ ลานนวมินทร์ สวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี
อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม)
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556)
เชิญเลขานุการสภาฯ
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม
นายธัชชัย โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯขออนุญาตอ่านรายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556ให้ทุกท่าน
ทราบ
มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ยกมือรับรอง
มีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรือ่ ง พิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณร่ายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2557 วาระที่ 2 (ขัน้ แปรญัตติ)
ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 วาระที่ 2 ขัน้ ตอนแปรญัตติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
เ รี ย น ท่ าน ป ร ะธ าน ส ภา ฯ แ ล ะส มาชิ ก ส ภา ฯ ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธัชชัย โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 59 “ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณจะกระทาได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจานวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภากาหนด ตาม
ข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง”
ข้อ 60 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึน้ ใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยน
แปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมตั ิจ่าย เว้นแต่จะได้รบั การรับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิน่ เป็นผู้แปรญัตติ”
ข้อ 61 “ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบีย้ และเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินจิ ฉัยชีข้ าด”
ข้อ 50 “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างเทศ
บัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนัน้ อย่างน้อยจะต้องระบุวา่ ได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด บ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้
ประธาน สภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่ายีส่ ิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิน่ ด้วยเพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชีแ้ จงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนัน้ ”

ประธานสภาฯ

ร.ต.แสวง กล่าเสถียร
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชแี้ จงรายงานการแปรญัตติฯ ตามทีส่ ภาเทศบาล
แห่งนีไ้ ด้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณร่ายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครัง้ ที่ผ่านมา
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผม ร.ต.แสวง กล่าเสถียร ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติท่ี
ประชุมสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 3 ท่าน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
2556 นั้น และการประชุมกรรมการแปรญัตติฯเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.
2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีก ารส่ง หนัง สือการขอแปรญัต ติ จึง ควรคงร่างเทศ
บัญญัติฯเดิมไว้
ลาดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชิญครับ
เ รี ย น ท่ าน ป ร ะธ าน ส ภา ฯ แ ล ะส มาชิ ก ส ภา ฯ ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธัชชัย โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ สอง ให้ปรึกษา
เรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้น แต่ ที่ประชุมสภาท้ องถิ่น จะได้ล งมติเป็น อย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินนั้ อีกถ้าข้อความในข้อใดที่ได้
มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสาคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขนึ้ อีก ในกรณีที่มีมติส่ งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภา
ท้ อ งถิ่ น อาจลงมติ ใ ห้ พิ จ ารณาจนจบร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ก็ ไ ด้ ถ้ า ข้ อ ขั ด แย้ ง หรื อ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึน้ ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่ายี่สบิ สีช่ ั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น”

ประธานสภาฯ

มติท่ปี ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติท่ปี ระชุม
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ขอมติท่ปี ระชุมในการพิจารณาญัตติเรื่องการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วาระที่ 2
ขัน้ ตอนแปรญัตติ
มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการคงร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายพ.ศ.2557
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
วาระที่ 3 (ขัน้ ลงมติ)
ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 วาระที่ 3 ขัน้ ตอนลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ผมนายธัชชัย โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 52 “การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ท่ี ประชุมสภาท้องถิน่ จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
ขอมติท่ปี ระชุมในการพิจารณาญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วาระที่ 3 ขัน้ ลงมติ
มีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2557 ต่อไป
สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ตราเป็น เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ ขอให้เลขานุการสภาฯ
ชีแ้ จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 ภายในเจ็ด
วัน นับแต่วัน ที่ส ภาเทศบาลได้มีมติเห็ นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณี
เทศบาลตาบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อ
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่ง คืน ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจั งหวัด ไม่พิจ ารณาให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจั งหวัด เห็น ชอบด้วยร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าว

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

เชิญนายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มีมติเห็นชอบ
เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะดาเนินการตามแนวนโยบายให้เกิดรูปธรรมมากที่สุด

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ระเบียบเทศบาลตาบลไชยมงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตาบลไชยมงคล พ.ศ.2556
เชิญเลขานุการสภาท้องถิ่นครับ
เ รี ย น ท่ าน ป ร ะธ าน ส ภา ฯ แ ล ะส มาชิ ก ส ภา ฯ ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธัช ชัย โรจนวรางกูร เลขานุก ารสภาฯ ขออนุญาตอ่าน ระเบีย บ
เทศบาลต าบลไชยมงคลว่า ด้ว ยประมวลจริ ยธรรมของข้า ราชการการเมือ ง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตาบลไชยมงคล พ.ศ.2556 (รายละเอียดตาม
เอกสารที่ประชุม )
ขอเชิ ญท่ านสมาชิ ก สภาฯได้ต รวจสอบและพิ จ ารณาระเบีย บเทศบาลต าบล
ไชยมงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลไชยมงคล พ.ศ.2556 หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จ ะลง
มติดังกล่าว ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติท่ปี ระชุมสภาฯแห่งนี้
มีมติเ ป็น เอกฉั น ท์ เพื่อให้ ประธานสภาฯประกาศใช้ ร ะเบียบเทศบาลต าบล
ไชยมงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลไชยมงคล พ.ศ.2556 ต่อไป

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่อง อื่นๆ
เชิญ นายประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภาฯเขต 1
เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกอย่างหนักในเขตพื้นที่ตาบลไชยมงคล
จึงได้เกิดน้าท่วมขังบริเวณกลุ่มบ้านกม.13 ซึ่งทางเทศบาลตาบลไชยมงคล
ได้ดาเนินการขุดลอกทางระบายน้าเพื่อให้น้าที่ทว่ มขังได้มีทางระบายออกจาก
เส้นทางคมนาคม ทางชาวบ้านกลุ่มบ้านกม.13 ฝากขอบคุณทางเทศบาลตาบล
ไชยมงคลที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมา ณ ทีน่ ดี้ ้วย
รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

นายประยงค์ ชูพรม
สมาชิกสภาฯ เขต 1

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

