
 

 

บันทกึการประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล    

สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันท่ี  31  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.นางสุกัญญา แพงศรี   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง 

7.นายชูยศ  ศรวีรขันธ์   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง 

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

9.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภบิาล รก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

10.น.ส.จิรนันท์ วเิศษอุตร  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา รก.แทน ผอ.กองการศกึษาฯ 



 

 

11.นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง ต าแหน่ง นิติกร 

12.นายสุริยงค์ ยืนยง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

13.นางพัชรินทร์ พ่วงช่วง  ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

14.นายจักรพันธ์ ดวงเลขา  ต าแหน่ง นายช่างโยธา 

15. นายสมพงษ์  พรดอน           ต าแหนง่ ก านันต าบลไชยมงคล  

16. นายมงคล  ทิพย์พันดุง           ต าแหนง่ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2  

17. นางอารีรัตน์  ไชยเกล้า           ต าแหนง่ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6  

18. นายไพโรจน์  แปะกระโทก           ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 1  

19. นางภาวิณี  ทองบุราณ           ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 6   

20. นางเรณู  ปุระ            ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 6 
 

เปิดประชุมเวลา   09.30   น.  

  เวลา  09.30 น. นายคมนา อรรถวิทยากุล  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณเชิญ

สมาชิกสภาฯเข้าที่ประชุมและได้ตรวจสอบการลงลายมือช่ือในสมุดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 3 วันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2556   มีผู้มาประชุม

จ านวน 12 ท่านถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมชาย  นาคใหม่  ประธานสภาฯ ได้กล่าว

เปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ การเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ 

(นอกระดับควบ)  

 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา(ก.ท.จ.นม.)ในการประชุม

ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน 2555  มีมติเห็นชอบให้เลื่อน

ระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับ

ควบ)  จ านวน  3  ราย  คือ 

1. นางสาวดวงกมล  วรีะยุทธศิลป์   

ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน  ระดับ 6 ว 

2. นางส าราญ  ค าระกาย 

ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  ระดับ 6 ว 

3. นายจักรพันธ์  ดวงเลขา 

ต าแหน่ง นายชา่งโยธา  ระดับ 6 ว  

ที่ประชุม รับทราบ 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 

21 มกราคม พ.ศ.2556) 

ประธานสภาฯ เชญิเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุม เพื่อใหท้ี่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึก

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.

2556 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายคมนา  

อรรถวิทยากุล เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556 ให้ทุกท่านทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556 หรอืไม่ เมื่อไม่มีขอใหย้กมอืรับรอง 

มตทิี่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 

  

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่อง  พิจารณาการเสนอโครงการจัดหาที่ดนิ  และสรา้งส านักงานเทศบาลต าบล 

ไชยมงคลแห่งใหม่เข้าแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.2557-2559) พร้อมทั้งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดหาที่ดนิสร้างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล 
 

    3.1 โครงการจัดหาที่ดนิสร้างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล 

ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เรื่องการจัดหาที่ดินในการสร้าง

ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหม่นั้น สืบเนื่องจากตามแผนพัฒนา 3 ปี

ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2558 นั้นเรื่องการจัดหาที่ดินยังไม่ถูกบรรจุลง

ในแผนพัฒนา 3 ปีดังกล่าว จึงจะด าเนินการบรรจุเรื่องการจัดหาที่ดินในการ

สร้างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหม่ ลงในแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.

2557-2559) ซึ่งมีแนวทางการจัดหาที่ดนิ 3 รูปแบบคือ 

1. ที่ดนิสาธารณะประโยชน์ 

2. ที่ดนิบริจาค 

3. ที่ดนิจากการจัดซื้อ 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชกิสภา ฯ เขต 1     เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นาง

ประนอม   บรรจงปรุ  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ถ้าที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีใน

ต าบลไม่เหมาะสมในการสร้างส านักงานแห่งใหม่ ก็เห็นควรให้ด าเนินการจัดซื้อ

ที่ดนิในการสร้างส านักงานแหง่ใหม่เนื่องจากส านักงานหลังเดิมแออัด คับแคบ จึง

อยากใหเ้ร่งด าเนินการในเรื่องนี ้



 

 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง พิจารณาการเสนอโครงการจัดหาที่ดนิเพื่อสร้าง

ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหมเ่ข้าแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-

2559) ถ้าไม่ม ีขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลทุกท่านยกมอืเพื่อลงมติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  
 

   3.2 โครงการสร้างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคลแหง่ใหม่ 

ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล สืบเนื่องจากการจัดหาที่ดนิใน

การสรา้งส านักงานแหง่ใหม่ ถ้ามีงบประมาณจะด าเนินการจัดสร้างทันที ส่วน

เรื่องแบบส านักงานได้ฝากใหท้างกองช่างด าเนินการ ซึ่งทางกองช่างได้ด าเนินการ

ไปแล้ว  

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชกิสภา ฯ เขต 1     เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายประยงค์ 

ชูพรม สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่องแบบส านักงานแห่งใหม่ อยากใหเ้น้นเรื่องความ

คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน ประหยัดราคา แตคุ่ณภาพสูง 

ประธานสภาฯ        มสีมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง สร้างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคลแห่งใหม่ 

หรอืไม่ ถ้าไม่ม ีขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลทุกท่านยกมอืเพื่อลงมติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  
 

 3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดนิสร้างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล 

ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล สืบเนื่องจากการจัดหาที่ดินใน

การสร้างส านักงานแห่งใหม่ ตามวาระ 3.1 นั้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

เห็นควรให้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการจัดหาที่ดินสร้างส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ(เต็มสภา),          

ผูน้ าท้องถิ่น,ผูท้รงคุณวุฒิ,และหัวหนา้ส่วนราชการ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินสร้าง

ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลไชยมงคลทุกท่านยกมือเพื่อลงมติในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ      

(เต็มสภา) เพื่อจัดหาที่ดินสร้างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล ในส่วนอื่นๆจะ

ด าเนนิการสรรหาคณะกรรมการในโอกาสต่อไป 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  



 

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติต าบลไชยมงคล   

1. เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 
 

(วาระที่ 1 รับหลักการ)  

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ  ขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่าน  ได้ทราบถึงร่างเทศบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 

ดังต่อไปนี ้(รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว) 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชิกสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายประยงค์    
ชูพรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการขุดดินถมดิน 

พ.ศ.2556 ถ้าประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติแล้วอยากทราบว่าเทศบัญญัตินี้จะมี

ประโยชน์กับต าบลไชยมงคลอย่างไร 

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการขุดดิน 

ถมดิน พ.ศ.2556 นั้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่

ก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่น  อย่างกว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดิน

ดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและ

ความปลอดภัยของประชาชนได้  เทศบาลต าบลไชยมงคล  จึงเห็นเป็นการสมควร

ที่จะต้องตราเทศบัญญัติ  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2556  ให้ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติ   การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 

2556 วาระที่ 1 รับหลักการหรอืไม่ ถ้าไม่มี ขอใหส้มาชิกสภาฯ ทกุท่านยกมอื  เพือ่

ลงมติในการรบัหลักการ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 การพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ ให้สามารถพิจารณา

สามวาระรวดเดียวได้ (1.รับร่างฯ 2.แปรญัตติ 3.ลงมติ) การพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวนั้นผู้บริหารฯหรอืสมาชิกสภาฯไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนที่อยู่ในที่



 

 

ประชุมจะเป็นผู้เสนอได้ มีท่านใดในที่ประชุมจะเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่องการ

ขุดดินถมดิน พ.ศ.2556 เรื่องนี ้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่องการขุดดินถมดิน 

พ.ศ.2556 เรื่องนีพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ         ขอมตทิีป่ระชุม 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาใน

วาระที่ 2 (แปรญัตติ) ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

   (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ เมื่อนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงร่างเทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 

2556 และสมาชิกฯทุกท่านได้อ่านตรวจทานร่างเทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ. 2556 (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว)   มีท่านใดจะเสนอ

แปรญัตติหรอืไม่ ถ้าไม่มี ขอใหส้มาชิกสภาฯ ทุกท่านยกมอื  เพื่อลงมติในการแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

(วาระที่ 3 ลงมต)ิ 

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชกิสภาฯ ได้มมีติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1) และใหค้งร่างเทศ

บัญญัติฯเดิมไว้ (วาระที่ 2) ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ  

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯ ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 

2556 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่

ประชาชนพ.ศ. ๒๕๕๖ 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ซึ่ง

อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนพ.ศ.๒๕๕๖ 

(วาระที่ 1 รับหลักการ)  

ประธานสภาฯ         เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ  ขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ      

ทุกท่าน  ได้ทราบถึงร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้   (รายละเอียดตาม

เอกสารที่ได้แจกไปแล้ว) 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 2  

สมาชิกสภา ฯ เขต 2    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายกอง    

กล้ากระโทก  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ. 

2556  ถ้าประกาศใชเ้ป็นเทศบัญญัติแลว้อยากทราบว่าเทศบัญญัตินี้จะมีผลดี – 

ผลเสียกับต าบลไชยมงคลอย่างไร 

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุม

การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ. 2556 ใน

การร่างเทศบัญญัตินี้ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการด ารงชีพ

ของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ใน

เขตต าบลไชยมงคล และเป็นการควบคุมผู้เลี้ยงไม่ให้ปล่อยปะละเลยสัตว์เลี้ยง

ของตน 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

หรอืปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน  พ.ศ. 2556 วาระที่ 1 รับ

หลักการหรอืไม่ ถ้าไมม่ี ขอให้สมาชิกสภาฯ    ทุกท่านยกมอื  เพื่อลงมตใินการ

รับหลักการ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

 

 



 

 

ประธานสภาฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 การพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ ให้สามารถพิจารณา

สามวาระรวดเดียวได้ (1.รับร่างฯ 2.แปรญัตติ 3.ลงมติ) การพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวนั้นผู้บริหารฯหรอืสมาชิกสภาฯไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนที่อยู่ในที่

ประชุมจะเป็นผู้เสนอได้ มีท่านใดในที่ประชุมจะเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่องการ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน  พ.ศ. 

2556 เรื่องนี ้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน  พ.ศ. 2556 เรื่องนี้

พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ         ขอมตทิี่ประชุม 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาใน

วาระที่ 2 (แปรญัตติ) ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

   (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ เมื่อนายกเทศมนตรฯี ได้แถลงร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ

ปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน  พ.ศ. 2556 และสมาชิกฯทุกท่าน

ได้อ่านตรวจทานร่าง เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ. 2556 (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก

ไปแล้ว)   มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ยกมอื  เพื่อลงมตใินการแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

(วาระที่ 3 ลงมต)ิ 

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชกิสภาฯ ได้มมีติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1) และใหค้งร่างเทศ

บัญญัติฯเดิมไว้ (วาระที่ 2) ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ  

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

หรอืปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน  พ.ศ. 2556  ต่อไป 

 



 

 

3.เรื่องการลดหย่อน และการยกเว้นหรอืลดภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการลดหย่อนและการยกเว้นหรอืลดภาษีบ ารุง

ท้องท่ีพ.ศ.๒๕๕๖ 

 

(วาระที่ 1 รับหลักการ)  

ประธานสภาฯ         เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ  ขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่าน  ได้ทราบถึงร่างเทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษี

บ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี ้  (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว) 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชิกสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายปรีดี    
หมู่สะแก  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่อง การลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษี

บ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 นั้น อยากทราบว่าเทศบัญญัตินี้ต่างจาก การลดหย่อน

ที่ดนิที่ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2552 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างไร 

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง การลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษี

บ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 นั้น แตกต่างกันที่ การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี

บ ารุงท้องที่ พ.ศ.2552 นั้นให้ลดหย่อนได้ 3 ไร่ ส่วนการลดหย่อน และการ

ยกเว้นหรอืลดภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 นั้นใหล้ดหย่อนได้ 1 ไร่  

ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อน และการ   

ยกเว้นหรอืลดภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 วาระที่ 1 รับหลักการ หรือไม่ ถ้าไม่

ม ีขอให้สมาชิกสภาฯ   ทุกท่านยกมอื  เพื่อลงมตใินการรับหลักการ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อน และการ

ยกเว้นหรอืลดภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 วาระที่ 1 รับหลักการหรือไม่      

ถ้าไมม่ ีขอให้สมาชิกสภาฯ    ทุกท่านยกมอื  เพื่อลงมตใินการรับหลักการ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

 

 

 



 

 

ประธานสภาฯ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 การพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ ให้สามารถพิจารณา

สามวาระรวดเดียวได้ (1.รับร่างฯ 2.แปรญัตติ 3.ลงมติ) การพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวนั้นผู้บริหารฯหรอืสมาชิกสภาฯไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนที่อยู่ในที่

ประชุมจะเป็นผู้เสนอได้ มีท่านใดในที่ประชุมจะเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่องการ

ลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 เรื่องนี้ พิจารณา

สามวาระรวดเดียวหรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่องการลดหย่อนและ

การยกเว้นหรอืลดภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2556เรื่องนีพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ         ขอมตทิี่ประชุม 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาใน

วาระที่ 2 (แปรญัตติ) ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

   (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ เมื่อนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงร่างเทศบัญญัติเรื่องการลดหย่อน และการยกเว้น

หรือลดภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 และสมาชิกฯทุกท่านได้อ่านตรวจทานร่าง

เทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อน และการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 

2556 (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว)   มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติ

หรอืไม่ ถ้าไม่ม ีขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านยกมอื  เพื่อลงมตใินการแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์  

(วาระที่ 3 ลงมต)ิ 

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชกิสภาฯ ได้มมีติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1) และใหค้งร่างเทศ

บัญญัติฯเดิมไว้ (วาระที่ 2) ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ  

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อน และการ

ยกเว้นหรอืลดภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556  ต่อไป 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  แนวทางการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษี

บ ารุงท้องที่ ช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาในการซื้อขายที่ดิน ที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ส่วนมากจะมาท าการซื้อขายกันที่เทศบาล ซึ่งที่ดินดังกล่าวส่วนมากไม่มี

ระวางที่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาเวลาโอนที่ดนิหรอืเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เสียภาษีบ ารุง

ท้องที่ (ภบท.5) ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การรับช าระภาษีบ ารุง

ท้องที่ถ้ายังเป็นคนที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว ให้รับช าระไปก่อนแต่ถ้า

เป็นการซื้อขายรายใหม่ งดรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ส่วนในปีงบประมาณ 

2557 จะมีการส ารวจระวางที่ดินใหม่ ต้องเป็นเจ้าของที่ดินมายื่นในการขอ

ระวางเองเท่านั้น 

ประธานสภาฯ เชญินักวิชาการจัดเก็บรายได้  

นักวชิาการจัดเก็บรายได้ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติดิฉัน นางพัชรินทร์  

พ่วงช่วง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  

ปัญหาสว่นใหญ่จะเกิดขึ้นจาก ที่ดนิที่เกิดการทับซ้อนเนื่องจากเป็นที่ดิน 

ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีปัญหา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6    เรื่อง  อื่นๆ 

7.1 โครงการแกรนด์มิราเคิลขอความอนุเคราะหใ์ห้จัดเก็บขยะในโครงการ 

ประธานสภาฯ  เชญิผูแ้ทนจากโครงการแกรนด์มิราเคิล  

ผู้แทนโครงการฯ     เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านทางโครงการ

แกรนด์มิราเคิลขอความอนุเคราะห์ให้จัดเก็บขยะในโครงการ สัปดาห์ละ 2 วัน

เนื่องจากทางโครงการได้รับร้องเรียนจากลูกบ้านว่าถังขยะเต็มเร็วประกอบกับ

จ านวนผูเ้ข้าอยู่เพิ่มขึน้ 

    ประธานสภาฯ  เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล เรื่องโครงการแกรนด์มิราเคิลขอ

ความอนุเคราะหใ์ห้จัดเก็บขยะในโครงการนั้น อยากให้มีสถานที่ที่รวมขยะไว้สัก 

1 จุดเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บ 

 

 



 

 

 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชกิสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นาย

ประยงค์   ชูพรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่องการจัดเก็บขยะในโครงการแกรน     

มิราเคิลจ านวน 2 รอบต่อสัปดาห์นัน้อยากใหส้อบถามทางเจ้าหนา้ที่ที่จัดเก็บขยะ

ด้วยว่าด าเนินการแล้วจะกระทบกับการปฎิบัติงานเดิมหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชกิสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นาง

ประนอม   บรรจงปรุ  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่องการจัดเก็บขยะในโครงการ   

แกรนมิราเคิล จ านวน 2 รอบต่อสัปดาห์นั้นขอให้ด าเนินการหลังจากจัดซื้อ

รถบรรทุกขยะอกี 1 คันได้ไหมเนื่องจากเกรงว่าจะจัดเก็บไม่ทันตามจ านวนรอบ     

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชกิสภา ฯ เขต 1     เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่านผมนายชลอ พาขุนทด  

สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่องการจัดเก็บขยะในโครงการ  แกรนมิราเคิล จ านวน 2 

รอบต่อสัปดาห์ นั้นคงด าเนินการให้ไม่ได้เนื่องจากทางเทศบาลต าบลไชยมงคลมี

รถบรรทุกขยะเพียง 1 คันถ้าจะด าเนินการตามที่ร้องขอ ควรที่จะรอรถบรรทุก

ขยะคันใหม่ มาด าเนนิการตอ่ไป 

    ประธานสภาฯ  เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เรื่องการจัดเก็บขยะในโครงการ  

แกรนมิราเคิล จ านวน 2 รอบต่อสัปดาห์นั้นฝากรองนายก นิพนธ์ ด าเนินการ

ประสานกับทาง กองสาธารณสุข ฯ ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชญิผูน้ าท้องที่ 

ก านัน อยากใหท้างเทศบาลต าบลไชยมงคลเข้ามามีสว่นร่วมกับงานปิดทองฝังลูกนิมติ  

วัดหนองพลวงใหญ่ ในวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2556  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม  เวลา 15.00 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  


