
 

 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันท่ี  20  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. นายนิพนธ ์  ตะเคยีนงาม  ต าแหนง่ รองนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

3. นายวโิรจ  งีเกาะ            ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล 

4. นายสมร  มุกขะกงัค ์  ต าแหนง่ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล    

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

6.นางสกุัญญา แพงศร ี   ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองคลัง 

7.นายชูยศ  ศรีวรขันธ ์   ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองช่าง 

8.นางอรณุรศัม ์ณ ระนอง  ต าแหนง่ นกัวชิาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าส านกัปลัด 

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



 

 

10.น.ส.จรินนัท์  วเิศษอุตร  ต าแหนง่ นกัวชิาการศกึษา รก.แทน ผอ.กองการศึกษาฯ        

11.นายสรุิยงค ์ ยนืยง   ต าแหนง่ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

12.นายสุทัศน์  ชมขุนทด           ต าแหน่ง ผู้แทนสวนสตัวน์ครราชสีมา  

13.นางอรด ี ส ารวมรัมย ์  ต าแหนง่ ผู้แทน รร.บา้นไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 

14.นางเบญจพร  โพธโิต  ต าแหนง่ ผู้แทน รร.บา้นหนองพลวงใหญ่ 

15.นายมงคล  ทิพยพ์ันดุง  ต าแหนง่ ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 2 

16.นายอนนัต์  ราชคฤห ์  ต าแหนง่ ผช. ผู้ใหญบ่้านหมู่ที ่4  

17.นายอุทิศ  บรรจงปรุ           ต าแหนง่ ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 5  

18.นายสมพล  บรรจงปรุ           ต าแหนง่ ผช.ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 5  

19.นางอารรีัตน์  ไชยเกล้า           ต าแหน่ง ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 6 
   
เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 

สวัสดีสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้น าท้องท่ี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสมชาย นาคใหม่ประธานสภาเทศบาลต าบล

ไชยมงคลขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล      สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 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 หนังสืออ าเภอเมืองฯ ด่วนที่สุด ที่ นม. 0037.6 / 5926 เรื่องการจัดงาน

โครงการ “ชาวโคราชพาแม่ออกก าลังการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา” ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 

16.00 น. ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี

อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม) 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ครั้งที่ 1  

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556) 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม           

 นายธัชชัย   โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯขออนุญาตอ่านรายงานการประชุม

สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556ให้ทุกท่าน

ทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯทา่นใดจะขอแก้ไขบนัทกึรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 หรือไม่ เม่ือไม่มีขอให้ยกมือรับรอง 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์
 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 3        เรือ่ง  พจิารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  

2557  วาระที่ 2  (ขัน้แปรญัตติ)   
ประธานสภาฯ ญัตติเรื่องการพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2557  วาระที ่2 ขัน้ตอนแปรญัตต ิขอใหเ้ลขานกุารสภาฯ ช้ีแจงขอ้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ เ รี ย นท่ าน ปร ะธ านสภา ฯ  แล ะสมา ชิ กสภา ฯ  ผู้ท ร ง เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น                          

ผมนายธัชชัย    โรจนวรางกูร  เลขานุการสภาฯ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยข้อบังคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่   

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

                    ขอ้ 59 “ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอ 

ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิก

สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น

หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิภายในระยะเวลาที่สภาก าหนด ตาม

ขอ้ 45 วรรคสามและขอ้ 49 วรรคหนึ่ง” 

ขอ้ 60    “ห้ามไม่ให้แปรญัตตริายการขึน้ใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยน  

แปลงความประสงคข์องจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เวน้แต่จะได้รบัการรับรองจาก 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิน่เปน็ผู้แปรญัตต”ิ 

                     ขอ้ 61    “ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซ่ึงมขีอผูกพนัอยา่งใด 

อยา่งหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(1) ดอกเบีย้และเงนิส่งใช้ต้นเงินกู ้

(2) รายจ่ายซ่ึงเป็นเงนิที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพนัหรือไม่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้วินจิฉัยช้ีขาด” 

ขอ้ 50  “ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างเทศ

บัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนัน้อยา่งน้อยจะต้องระบุวา่ได้มี

หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอ้ใด บ้าง การแปรญัตตแิละมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน

ความเห็นของกรรมการแปรญัตต ิตลอดจนการสงวนค าแปรญัตตดิ้วย และให้

ประธาน สภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถิน่ไม่น้อยกวา่ยีส่ิบสี่

ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพจิารณาเวน้แตก่รณีต้องพจิารณาเป็นการด่วนให้

คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิน่ด้วยเพื่อแถลงประกอบ

รายงานหรือช้ีแจงขอ้สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนัน้” 



 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานการแปรญัตตฯิ ตามทีส่ภาเทศบาล

แหง่นีไ้ดม้อบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบญัญัตงิบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2557  ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครัง้ที่ผ่านมา 

ร.ต.แสวง กล่ าเสถียร      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ผม ร.ต.แสวง  กล่ าเสถียร  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ 

ประชุมสภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 3 ท่าน เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 

2556 นั้น และการประชุมกรรมการแปรญัตติฯเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 

2556 นั้นปรากฏว่าไม่มีการส่งหนังสือการขอแปรญัตติ จึงควรคงร่างเทศ

บัญญัติฯเดิมไว้        

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เ รี ย นท่ าน ปร ะธ านสภา ฯ  แ ล ะสมา ชิ กสภา ฯ  ผู้ท ร ง เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น                          

ผมนายธัชชัย    โรจนวรางกูร  เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554   ขอ้ 51   “ในการพจิารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา

เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข

เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นลงมติเหน็ด้วยกบัค าแปรญัตต ิหรือเห็นด้วยกบัการแก้ไขในขอ้ใดแล้ว ไม่ให้

เสนอขอแปรญัตตหิรอืเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินัน้อีกถา้ขอ้ความในขอ้ใดที่ได้

มีมติไปแล้วขัดแยง้กันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ

ให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ

บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา

ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ

นั้นๆ เป็นอันระงบัไวก้่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดขอ้งที่จะพจิารณาขอ้อื่นๆ ต่อไป สภา

ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือ

ขอ้บกพร่องตามวรรคสามเกิดขึน้ในการพจิารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

จะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้

ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แกส่มาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกวา่ยี่สบิสีช่ั่วโมงกอ่นวันนัด

ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพจิารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะขอ้ที่ได้ระงับไวเ้ท่านั้น” 
 

 

 



 

 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมในการพจิารณาญัตติเรื่องการพจิารณาร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  วาระที่ 2 

ขัน้ตอนแปรญัตติ           

มติที่ประชุม มีมติเปน็เอกฉนัท ์ในการคงร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2557  
 

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่อง พจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  2557  

วาระที่ 3  (ขัน้ลงมติ)   

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่องการพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2556  วาระที่ 3 ขัน้ตอนลงมติ ขอให้เลขานกุารสภาฯ ช้ีแจงขอ้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทกุท่าน                          

ผมนายธัชชัย    โรจนวรางกูร  เลขานกุารสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) 

พ.ศ. 2554 ขอ้ 52 “การพจิารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 

เวน้แต่ที่ ประชุมสภาท้องถิน่จะไดล้งมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ

พิจารณาวาระนี ้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  

ประธานสภาฯ        ขอมติที่ประชุมในการพจิารณาญัตติเรื่องการพจิารณารา่งเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2557  วาระที่ 3 ขัน้ลงมติ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์เพื่อให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ีพ.ศ.2557 ต่อไป 

ประธานสภาฯ       สรุปเป็นอันวา่ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้ ขอให้เลขานุการสภาฯ 

ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า นส ภา ฯ แ ล ะ ส มา ชิ ก สภ 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

วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณี

เทศบาลต าบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อ

ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพจิารณา  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่ง คืน ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบด้วยร่าง

เทศบัญญัติดังกล่าว 



 

 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี  ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มีมติเห็นชอบ 

เรื่องพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  2557  

ซ่ึงทางคณะผู้บริหารจะด าเนินการตามแนวนโยบายให้เกิดรูปธรรมมากที่สุด  
 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  ระเบียบเทศบาลต าบลไชยมงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลไชยมงคล พ.ศ.2556 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาท้องถิ่นครับ 

เลขานุการสภาฯ เ รี ย นท่ าน ปร ะธ านสภา ฯ  แล ะสมา ชิ กสภา ฯ  ผู้ท ร ง เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น                          

ผมนายธัชชัย    โรจนวรางกูร  เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตอ่าน ระเบียบ

เทศบาลต าบลไชยมงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลไชยมงคล พ.ศ.2556 (รายละเอียดตาม

เอกสารที่ประชุม ) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบและพิจารณาระเบียบเทศบาลต าบล           

ไชยมงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลไชยมงคล พ.ศ.2556  หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะลง

มติดังกล่าว ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี ้ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อให้ประธานสภาฯประกาศใช้ระเบียบเทศบาลต าบล       

ไชยมงคลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลไชยมงคล พ.ศ.2556 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  7    เรื่อง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ             เชิญ นายประยงค ์ชูพรม สมาชิกสภาฯเขต 1 

นายประยงค์ ชูพรม       เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาได้เกดิฝนตกอยา่งหนักในเขตพื้นที่ต าบลไชยมงคล 

สมาชกิสภาฯ เขต 1       จึงได้เกดิน้ าท่วมขังบริเวณกลุ่มบ้านกม.13 ซ่ึงทางเทศบาลต าบลไชยมงคล 

ได้ด าเนนิการขดุลอกทางระบายน้ าเพื่อให้น้ าที่ทว่มขังไดมี้ทางระบายออกจาก

เส้นทางคมนาคม ทางชาวบา้นกลุ่มบ้านกม.13 ฝากขอบคุณทางเทศบาลต าบล

ไชยมงคลที่ด าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อยา่งรวดเร็วมา ณ ทีน่ีด้้วย 

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  


