บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2556
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
............................................................
ผู้เข้าประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
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
10.นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
11.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

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

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล รก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง นิติกร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12. นายมณฑล เพิ่มพูน
13. นายธีระ กองทอง
14. นายอุทิศ บรรจงปรุ
15. นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า
16. นางจรัมพร มลโมลี

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 1
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 4
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 5
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 6
ตาแหน่ง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยมงคล

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานสภาฯ
เนื่ อ งจากวั น นี้ เ ลขานุ ก ารสภาฯ ติ ด ภารกิ จ จึ ง ไม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ.2554) ข้ อ 19 วรรคสอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯเฉพาะในการประชุมคราว
นั้น โดยให้นาความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้น
แต่การลงคะแนนเลือกให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ
จึงขอเชิญ สมาชิก สภาเสนอชื่อผู้ที่จะทาหน้าที่เ ลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการ
ประชุมคราวนี้ )
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
เรี ย นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นผม
นายประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอเสนอชื่อ ร.ต.แสวง กล่าเสถียร
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี)้
ผูร้ ับรอง
1. นายสันติ โพธิ์วัด
สมาชิกสภาฯ เขต 1
2. นายกอง กล้ากระโทก สมาชิกสภาฯ เขต 2
เวลา 09.45 น. ร.ต.แสวง กล่าเสถียร เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุม
คราวนี้ ) ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯเข้าที่ประชุมและได้ตรวจสอบการลง
ลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลในการประชุมสมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 มีผู้มาประชุมจานวน 12
ท่านถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคั บการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นาย
สมชาย นาคใหม่ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
ช่างเขียนแบบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากเทศบาลตาบลไชยมงคลได้รับโอนย้ายพนักงานมาใหม่ 1 คนตาแหน่ง
ช่างเขียนแบบ ขอเชิญแนะนาตัว
เรี ย นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นผม
นายวรวุฒิ วินไธสง ตาแหน่งช่างเขียนแบบ 1 โอนย้ายมาจาก อบต.อีสานเขต
จ.บุรีรัมย์
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 วันที่
31 มกราคม พ.ศ.2556)
เชิญ เลขานุก ารสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี้) อ่านรายงานการประชุ ม
เพื่อให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผม ร.ต.แสวง
กล่าเสถียร เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี)้ ขออนุญาตอ่าน
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม
พ.ศ.2556 ให้ทุกท่านทราบ
มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ยกมือรับรอง
มีมติเป็นเอกฉันท์
เรื่อง เสนอเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลตาบลไชยมงคล (พ.ศ.2556-2558)
เชิญนายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เนื่องจากทางคณะผู้บริหารได้
รับทราบปัญ หาความเดือดร้อนของชาวบ้านตาบลไชยมงคล จึงดาเนินการให้
ประธานสภาฯทาหนังสือขออนุมัติฯ จากนายอาเภอเมืองฯ ขอเปิดประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการเพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตาบลไชยมงคล ตามรายละเอียดดังนี้

กองคลัง
1. หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท งานครุภัณฑ์อ่นื ๆ
1.ตั้ ง ไว้ 5,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ท างานส าหรั บ
ผูอ้ านวยการกองคลัง จานวน 1 ตัว
กองช่าง
1. หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท งานครุภัณฑ์อ่นื ๆ
1. ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอย
โข่ง มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า220 โวลต์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.บาท สาหรับใช้ในกิจการประปา
2. ตั้งไว้ 46,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอย
โข่ง มอเตอร์ขนาด 5.5 แรงม้า 220 โวลต์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000.บาท สาหรับใช้ในกิจการประปา
3. ตัง้ ไว้ 78,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอย
โข่ง มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 19,500.บาท สาหรับใช้ในกิจการประปา
4.ตั้ ง ไว้ 5,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ท างานส าหรั บ
ผูอ้ านวยการกองช่าง จานวน 1 ตัว
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท งานประปา
1.ตั้งไว้ 153,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองปลิง หมู่ที่ ๔ โดยมี
ท่อ PVC. ขนาด  2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง
2,55๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคลกาหนด)
2.ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปั๊มแรงดันระบบประปาหมู่บ้าน
กลุ่มบ้านภูเขาทอง บ้านหนองพลวงใหญ่ หมูท่ ี่ 3
ประเภท บ่อบาดาล
1. ตั้งไว้ 280,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล หมู่
ที่ 1 โดยดาเนินการเจาะบ่อบาดาล จานวน 2 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
สามารถให้ปริมาณน้าได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตามแบบที่
เทศบาลตาบลไชยมงคลกาหนด) และติดตัง้ ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย

2. ตั้งไว้ 280,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล บ้านบุตาล หมู่ที่ 2
โดยด าเนิ น การเจาะบ่ อ บาดาล จ านวน 2 บ่อ ขนาดเส้ นผ่ า ศู น ย์ก ลาง 6 นิ้ ว
สามารถให้ปริมาณน้าได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตาม
แบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคลกาหนด) และติดตัง้ ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
3. ตั้งไว้ 420,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองพลวง
ใหญ่ ห มู่ ที่ 3 โดยด าเนิ น การเจาะบ่ อ บ าดาล จ านวน 3 บ่ อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถให้ปริมาณน้าได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง (ตามแบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคลกาหนด) และติดตั้งป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย
4. ตัง้ ไว้ 560,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อ บาดาล บ้านหนองปลิง หมู่
ที่ ๔ โดยดาเนินการเจาะบ่อบาดาล จานวน 4 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
สามารถให้ปริมาณน้าได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตาม
แบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคลกาหนด) และติดตัง้ ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
5. ตั้งไว้ 140,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไทร หมู่
ที่ 5 โดยดาเนินการเจาะบ่อบาดาล จานวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
สามารถให้ปริมาณน้าได้โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตาม
แบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคลกาหนด) และติดตัง้ ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
ประเภท งานอาคาร
1. ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตาบล
ไชยมงคล (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคลกาหนด)
ประเภท งานถนน
1. ตั้งไว้ 380,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อถึงบ้าน กม.๑๓) โดยมีขนาด
ความกว้างข้างละ ๑.00 เมตร ยาว ๓๓0 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖0 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางบดทับ
แน่นทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด  ๐.๖0
เมตร จานวน ๔ ท่อน (ตามแบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคล กาหนด) และติดตั้ง
ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
2. ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (บุตาล ซอย ๕) เชื่อมต่อถนนเดิม โดยมีขนาดความกว้าง
๔.00 เมตร ยาว 1๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๕๑๒ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50

เมตร (ตามแบบที่ เ ทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) และติ ดตั้ ง ป้า ยโครงการ
จานวน 1 ป้าย
3. ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญ่ ซอย 2) ต่อจากถนนเดิม โดยมี
ขนาดความกว้าง ๔.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่น
ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตาบลไชยมงคล กาหนด) และ
ติดตัง้ ป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
4. ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอยไร่ ธีระวงศ์) ต่อจากถนนเดิม โดยมีขนาดความ
กว้าง ๔.00 เมตร ยาว 1๒5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นทั้ง 2 ข้างๆ
ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด  ๐.๔0 เมตร จานวน 7
ท่อน (ตามแบบที่ เ ทศบาลต าบลไชยมงคล ก าหนด) และติด ตั้ง ป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา ฯ เขต 2

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เชิญนายจาลอง งีเกาะสมาชิกสภา ฯ เขต 2
เรี ย นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นผม
นายจาลอง งี เ กาะ สมาชิก สภา ฯ เขต 2 เรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปี
เทศบาลตาบลไชยมงคล (พ.ศ.2556-2558) อยากให้คานึงถึงการดาเนินการ
โครงการ อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชาวตาบลไชยมงคล
เชิญนายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิท ธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล การเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปี
เทศบาลตาบลไชยมงคล (พ.ศ.2556-2558) นี้โครงการทุกโครงการยังไม่ได้
ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปีจึงขอเพิ่มเติมลงไป เพราะถ้าโครงการไหนไม่มี
บรรจุในแผนก็จะไม่สามารถดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบได้
มีส มาชิก สภา ฯ จะสอบถามเรื่อง เสนอเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปีเ ทศบาลตาบล
ไชยมงคล (พ.ศ.2556-2558) ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านยกมือเพื่อลง
มติ
มีมติเป็นเอกฉันท์
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เรื่ อ ง ความคื บ หน้ า การสรรหาที่ ดิ น ในการสร้ า งส านั ก งานเทศบาลต าบล
ไชยมงคลแห่งใหม่ , แบบสานักงานเทศบาลตาบลไชยมงคลหลังใหม่
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ความคืบหน้าการสรรหาที่ดินในการสร้าง
สานักงานเทศบาลตาบลไชยมงคลแห่งใหม่นั้น ขณะนี้ทางคณะผู้บริหารได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลไชยมงคลแห่งใหม่
ประกอบไปด้วย
1. นายนิพนธ์ ตะเคียนงาม ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ
2. นายวิโรจ งีเกาะ
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ
3. พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เป็นกรรมการ
4. นายสมร มุกขะกังค์
ตาแหน่ง เลขานุการนายก ฯ
เป็นกรรมการ
5. นายสมชาย นาคใหม่
ตาแหน่ง ประธานสภา ฯ
เป็นกรรมการ
6. นายทวี
ปรุ๋ยกระโทก ตาแหน่ง รองประธานสภา ฯ
เป็นกรรมการ
7. นายประยงค์ ชูพรม
ตาแหน่ง สท.เขต 1
เป็นกรรมการ
8. นายปรีดี หมูส่ ะแก
ตาแหน่ง สท.เขต 1
เป็นกรรมการ
9. นายชลอ พาขุนทด
ตาแหน่ง สท.เขต 1
เป็นกรรมการ
10. นายสันติ โพธิ์วัด
ตาแหน่ง สท.เขต 1
เป็นกรรมการ
11. นางประนอม บรรจงปรุ ตาแหน่ง สท.เขต 1
เป็นกรรมการ
12. นายจาลอง งีเกาะ
ตาแหน่ง สท.เขต 2
เป็นกรรมการ
13. ร.ต.แสวง กล่าเสถียร ตาแหน่ง สท.เขต 2
เป็นกรรมการ
14. นายนิ่ม ศอกจะบก
ตาแหน่ง สท.เขต 2
เป็นกรรมการ
15. นายสิทธิโชค พลดอน
ตาแหน่ง สท.เขต 2
เป็นกรรมการ
16. นายกอง กล้ากระโทก ตาแหน่ง สท.เขต 2
เป็นกรรมการ
17. นายสมพงษ์ พรดอน
ตาแหน่ง กานัน ต.ไชยมงคล
เป็นกรรมการ
18. นายมณฑล เพิ่มพูน
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้าน ม.1
เป็นกรรมการ
19. นายมงคล ทิพย์พันดุง
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้าน ม.2
เป็นกรรมการ
20. นายธีระ กองทอง
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้าน ม.4
เป็นกรรมการ
21. นายอุทิศ บรรจงปรุ
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้าน ม.5
เป็นกรรมการ
22. นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้าน ม.6
เป็นกรรมการ
23. นางจรัมพร มลโมลี
ตาแหน่งผอ.ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพต.ไชยมงคลเป็นกรรมการ
24. นายคมนา อรรถวิทยากุล ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
25. นายชูยศ ศรีวรขันธ์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ

26. นางสุกัญญา แพงศรี
27. จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว
28. น.ส.จิรนันท์ วิเศษอุตร
29. นายคนึง วีระชัย
30. นายกิตติ ปอบอ
31. นายวิชัย แสงรัตนชัย
32. นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง

ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
เป็นกรรมการ
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ
เป็นกรรมการ
ตาแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองพลวงใหญ่
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตาแหน่งผอ.ร.ร.บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รก . แทนหัวหน้าสานักปลัด
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
33. นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง ตาแหน่ง นิติกร
เป็นกรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนีจ้ ะดาเนินการจัดหาที่ดนิ ในการสร้างสานักงานเทศบาลตาบล
ไชยมงคลแห่งใหม่ ซึ่งจะดาเนินจากการสรรหาที่ดนิ 3 ประเภทคือ
1. ที่ดนิ สาธารณะประโยชน์
2. ที่ดนิ บริจาค
3. ที่ดนิ จากการจัดซื้อ
พอได้ข้อสรุปจะดาเนินการนาเข้าสู่แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559) เพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนเรื่องแบบส านักงานเทศบาลตาบลไชยมงคลแห่งใหม่ ทางคณะผู้บริหารได้
ดาเนินการรับโอนย้ายช่างเขียนแบบ ( รายละเอียดตามวาระที่ 1 ) เพื่อมาช่วยงาน
ในส่วนของกองช่างซึ่งตอนนี้เหลือข้ าราชการอยู่ 2 คน และดาเนินการเรื่องแบบ
สานักงานเทศบาลตาบลไชยมงคลแห่งใหม่ ต่อไป
ประธานสภาฯ
เชิญนายนิพนธ์ ตะเคียนงาม รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายนิพนธ์
ตะเคียนงาม รองนายกเทศมนตรีฯ ในนามของประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดหาที่ดนิ ในการสร้างสานักงานเทศบาลตาบลไชยมงคลแห่งใหม่
ขอเรียนเชิญผูท้ ี่มรี ายชื่อเป็นคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมในวันนี้
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอืน่ ๆ
ประธานสภาฯ
เชิญจ.อ.ธณัช สังข์แก้ว นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสุขาภิบาล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่านผมจ.อ.ธณัช
สั งข์แก้ ว นักวิชาการสุขาภิบาล ด้วย ขณะนี้ในตาบลไชยมงคลได้พบว่าก าลั ง
ประสบปัญหา โรคไข้เลือดออกกาลังแพร่ระบาดจนเกินเกณฑ์มาตรฐาน เทศบาล
ตาบลไชยมงคลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยมงคล และกองทุน
หลั ก ประกั นสุ ขภาพระดั บ ท้องถิ่ นหรื อพื้นที่ เ ทศบาลตาบลไชยมงคล ก าหนด
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาการระบาดของโรค เนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น ว่ า ปั ญ หา
ดั งกล่ าวเป็นปัญ หาส าคั ญ ที่มี ผลกระทบต่ อสภาพสั งคม ชีวิ ต และทรั พย์ สิ น
ของประชาชน เพื่อเป็นการกระชับวงล้อมและหยุดการแพร่ระบาดของโรคเพื่อ
ไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เทศบาลตาบล
ไชยมงคล กาหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดบ้านเรือนประชาชน และ
บริเวณรอบ ๆ หมู่บา้ น ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30
น. เป็นต้นไป ณ บริเวณบ้านหนองพลวงใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่
จากเทศบาลตาบลไชยมงคล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไชย
มงคล คณะผู้ บ ริ ห าร/สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ผู้ น าหมู่ บ้ า น และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมออกรณรงค์พร้อมร่วมกันทาลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย
ประธานสภาฯ
เชิญนายประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
เรี ย นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นผม
นายประยงค์ ชูพรม สมาชิ กสภา ฯ เขต 1 เรื่องระบบประปาบ้านภูเข้าทอง
ที่ดาเนินการปรับปรุงตอนนีไ้ ด้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
ประธานสภาฯ
เชิญนายชูยศ ศรีวรขันธ์ ผอ.กองช่าง
ผอ.กองช่าง
เรี ย นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นผม
นายชูยศ ศรีวรขันธ์ ผอ.กองช่าง เรื่องระบบประปาบ้านภูเขาทอง ที่ดาเนินการ
ปรับปรุงตอนนี้ได้ดาเนินการติดตั้งปั๊มแรงดันน้าแต่เนื่องจากแหล่งน้าดิบอยู่ไกล
ทาให้ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานการแก้ไขคือต้องเพิ่มปั๊มแรงดัน ซึ่งได้
ดาเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) (รายละเอี ยดตาม
วาระที่ 3 ) และจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ปิดประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดหมูบ่ ้านเพื่อแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก กาลังระบาด ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 และ ประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 คราวต่อไปใน วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น.
การแต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากี
รับทราบ
เวลา 12.00 น.

ร.ต. แสวง กล่าเสถียร
ผูบ้ ันทึกรายงานฯ
( แสวง กล่าเสถียร )
เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี)้

ประยงค์ ชูพรม
(นายประยงค์ ชูพรม)
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผูต้ รวจรายงานฯ

สันติ โพธิ์วัด
(นายสันติ โพธิ์วัด)
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผูต้ รวจรายงานฯ

ประนอม บรรจงปรุ
(นางประนอม บรรจงปรุ)
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผูต้ รวจรายงานฯ

สมชาย นาคใหม่
(นายสมชาย นาคใหม่)
ประธานสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล

