
 

 

บันทกึการประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล    

สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันท่ี  21  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  งเีกาะ            ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

4.นายสมร  มุกขะกังค์   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล    

5.พ.ต.ท.วิจารณ์ วจิติรจรยิา  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.แทนหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ 

10.น.ส.จิรนันท์ วเิศษอุตร  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา รก.แทนหัวหน้ากองการศกึษาฯ 



 

 

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.นางส าราญ ค าระกาย  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

16.นางเดือนรุ่ง นาฏนฤทธิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

17.นางวิภารัตน์ ตอมพุทรา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

18.นางสาวศิริลักษณ์ เชิดชูโชคสุข ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

19.นางพัสวี ศรีหนองโคตร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงนิและบัญชี 

20.นางสาววาทีน ีชาทองยศ  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

21.นางสาวภัสสกุญช์ ใจแก้ว  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

22.นางวิไลวรรณ เลิศอมรวณิช  ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 

23.นายธวัช ชูพรม   ต าแหน่ง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 

24.นางวัฒนา โปร่งกลาง  ต าแหน่ง ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

25.นางอัจฉรา เหมุทัย   ต าแหน่ง ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

26.นางสาวเฉลิมศร ีพลูทวี  ต าแหน่ง ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

27.นางศรุตา กวางทอง  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

28.นายสมพงษ์  พรดอน           ต าแหนง่ ก านันต าบลไชยมงคล 

29.นายมณฑล  เพิ่มพูน  ต าแหน่ง ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ 1   

30.นายมงคล  ทิพย์พันดุง           ต าแหนง่ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2  

31.นายธีระ  กองทอง             ต าแหน่ง ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ 4 

32.นายอุทิศ บรรจงปรุ   ต าแหน่ง ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ 5 

33.นางอารีรัตน์  ไชยเกล้า           ต าแหนง่ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6  

34.นายไพโรจน ์ แปะกระโทก           ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 1 

35.นายวิเชียร  คะเชนทร์ชาติ           ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 1 

36.นายประทีป  มั่งมี            ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 2 

37.นายบุญชอบ  พวงมาลี           ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 2 

38.นายสมพล   บรรจงปรุ  ต าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 3 

39.นายประสาน พรมดอน  ต าแหน่ง สารวัตรก านัน 

40.นายสมนึก กล้ากระโทก  ต าแหน่ง สารวัตรก านัน 

41.นางกัญญารัตน ์คล้ายกระโทก ต าแหน่ง แพทย์ต าบลไชยมงคล 

42.นายอนัน   ราชคฤห์   ต าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 4 

43.นายสมโชค บรรจงปรุ  ต าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 5 



 

 

44.นางสายพิน พึ่งดอน   ต าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 5 

45. นางภาวิณี  ทองบุราณ           ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 6   

46. นางเรณู  ปุระ            ต าแหนง่ ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 6   

47.นางวาสิน ี เลิศกิ่ง   ต าแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1   

48.นางวงเดือน  ใคร่กระโทก  ต าแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2   

49.น.ส.ช านาญ  ศอกจะบก  ต าแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 3    

50.นางสมจติร  บรรจงปรุ  ต าแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 4 

51.นางนสิากร  สงนอก   ต าแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 5 

52.นายสุวรรณ ญาติดอน  ต าแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลไชยมงคล    

53.นายสวัสดิ์  วรรณุรักษ์           ต าแหนง่ รองประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลไชยมงคล 

54.นายสวัสดิ์  วรรณุรักษ์  ต าแหน่ง ประธานประชาคมหมูท่ี่ 3    

55.นายสุวัฒน์  แซ่เลี้ยง  ต าแหน่ง ประธานประชาคมหมูท่ี่ 4 

56.นางจ านงค์ ทิพย์พันดุง  ต าแหน่ง ประธานกลุ่มสตร ีหมู ่2    

57.นางส ารวย พึ่งพวก   ต าแหน่ง ประธานกลุ่มสตร ีหมู ่3 

58.นางเพลินพิศ กองทอง  ต าแหน่ง ประธานกลุ่มสตร ีหมู ่4 

59.นายสมโภช ผิวผอง   ต าแหน่ง ตัวแทนเกษตรหมู่บ้าน 

60.นายอ าพัน ทิพย์พันดุง  ต าแหน่ง เกษตรหมู่บ้าน หมู่ 2 

61.นางศิรขิวัญ นรสิงห์   ต าแหน่ง อสม.หมู่ 1 

62.นางสายันต์ บรรจงปรุ  ต าแหน่ง อสม.หมู่ 1 

63.นางล าไย ชาญสูงเนิน  ต าแหน่ง อสม.หมู่ 1 

64.นางอัมพร พรมดวง   ต าแหน่ง อสม.หมู่ 3  

65.นางทองเหรยีญ เลามณี  ต าแหน่ง อสม.หมู่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

เปิดประชุมเวลา   09.30   น.  

  เวลา  09.30 น. นายคมนา อรรถวิทยากุล  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณเชิญ

สมาชิกสภาฯเข้าที่ประชุมและได้ตรวจสอบการลงลายมือช่ือในสมุดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 2 วันที่  21  มกราคม พ.ศ. 2556   มีผู้มาประชุม

จ านวน 12 ท่านถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมชาย  นาคใหม่  ประธานสภาฯ ได้กล่าว

เปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1 การแสดงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตาม พร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545   ม. 55    ภายใน  90  วันนับแต่วัน

ประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งรับรองถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้

ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

 1.2 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินตอ่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

  1. ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

  2. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามประกาศคณะกรรมการ    ป.ป.ช.     

เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหาร

ท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมอืง  พ.ศ. 2554 

หมายเหตุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน 

3. เจา้หนา้ที่ของรัฐตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  พศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554  และตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เรื่อง  ก าหนดต าแหน่ง

ของเจา้หนา้ที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  พุทธศักราช 2550 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ (สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 14 

มกราคม พ.ศ.2556) 

ประธานสภาฯ เชญิเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุม เพื่อใหท้ี่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึก

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายคมนา  



 

 

อรรถวิทยากุล เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยแรก วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 ให้ทุกท่านทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 

วันที ่14 มกราคม พ.ศ.2556 หรอืไม่ เมื่อไม่มีขอให้ยกมือรับรอง 

มตทิี่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 

  

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่อง  แปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

   (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  

สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม ร.ต.แสวง    

กล่ าเสถียร  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ตามมติที่ประชุมสภาฯ ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 จ านวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 นั้น และการ

ประชุมกรรมการแปรญัตติฯเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 นั้นปรากฏว่าไม่

มีการส่งหนังสือการขอแปรญัตติ จงึควรคงรา่งเทศบัญญัติฯเดิมไว้ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง ลงมตเิทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(วาระที่ 3 ลงมต)ิ 

ประธานสภา  ฯ เมื่อสมาชกิสภาฯ ได้มมีติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1) และใหค้งร่างเทศ

บัญญัติฯเดิมไว้ (วาระที่ 2) ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ  

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯ ประกาศใชเ้ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ.2556 ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ประธานสภา  ฯ         5.1  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  1.นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ประธานกรรมการ 

2.นายนิพนธ์  ตะเคียนงาม รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 

3.นายวิโรจ  งเีกาะ  รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 

  4.นายสมชาย  นาคใหม่ ประธานสภาฯ  กรรมการ 



 

 

     5.ร.ต.แสวง  กล่ าเสถียร สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ 

  6.นายประยงค์  ชูพรม  สมาชิกสภาฯ เขต 1 กรรมการ 

  7.นายสมพงษ์  พรดอน ก านันต าบลไชยมงคล กรรมการ 

  8.นายคนึง  วีระชัย  ผ.อ. ร.ร.บ้านหนองพลวงใหญ่ กรรมการ 

  9.พ.ต.ท.วิจารณ์   วิจติรจริยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 

  10.นายสมรักษ์    เข็มศรี ประธานประชาคม หมู่ที่ 1  กรรมการ 

  11.นายเดชา    ชวนโพธิ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 2  กรรมการ 

  12.นายสวัสดิ ์    วรรณุรักษ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 3  กรรมการ 

  13.นายสุวัฒน์    แซ่เลีย้ง ประธานประชาคม หมู่ที่ 4  กรรมการ 

  14.นายหริัญ    สายประสาท ประธานประชาคม หมู่ที่ 5  กรรมการ 

  15.ร.ต.เฉลียว    รมรื่น  ประธานประชาคม หมู่ที่ 6  กรรมการ 

16.นายคมนา   อรรถวิทยากุล   ปลัดเทศบาลฯ    กรรมการและเลขานุการ 

17.นางอรุณรัศม ์ณ ระนอง  นว.เกษตร รก.แทนหัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

  1.นายคมนา   อรรถวิทยากุล     ปลัดเทศบาลฯ    ประธานกรรมการ 

  2.นางสุกัญญา   แพงศรี     ผูอ้ านวยการกองคลัง    กรรมการ 

  3.นายชูยศ ศรีวรขันธ์  ผูอ้ านวยการกองช่าง    กรรมการ 

  4.น.ส.จิรนันท์ วเิศษอุตร  นว.การศกึษา รก.แทนหัวหนา้กองการศกึษา     กรรมการ 

  5.จ.อ.ธณัช       สังข์แก้ว  นว.สุขาภบิาล รก.แทนหัวหนา้กองสาธารณสุข     กรรมการ 

  6.นายมณฑล เพิ่มพูน   ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 1  กรรมการ 

  7.นายมงคล ทิพย์พันดุง   ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 2  กรรมการ 

  8.นายธีระ กองทอง   ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 4  กรรมการ 

  9.นายอุทิศ บรรจงปร ุ   ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ 5  กรรมการ 

  10.นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที ่6  กรรมการ 

  11.นางดวงกมล  ศรีคงอยู่  จนท.วิเคราะหฯ์  กรรมการ 

  12.นางอรุณรัศม ์ณ ระนอง นว.เกษตร รก.แทนหัวหนา้ส านักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.นายทวี   ปรุ๋ยกระโทก   สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ 

2.นายกอง  กล้ากระโทก  สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ 

3.นายสิทธิโชค  พลดอน   สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ 

4.นายไพโรจน์   แปะกระโทก  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่1 กรรมการ 



 

 

5.นายประทีป   มั่งม ี   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่2 กรรมการ 

6.นางไพลิน   บุญมาพิ   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่3 กรรมการ 

7.นายอนันต์   ราชคฤห์   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่4 กรรมการ 

8.นางสายพิณ   พึ่งดอน   ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่5 กรรมการ 

9.นางเรณู   ปุระ    ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่6 กรรมการ 

10.นายกิตติ   ปอบอ    ผ.อ. ร.ร.บ้านไชยมงคล กรรมการ 

11.นางจรัมพร  มลโมล ี       ผ.อ. ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยมงคล กรรมการ 

12.นางสุกัญญา   แพงศรี     ผูอ้ านวยการกองคลัง    กรรมการ 

13.นายชูยศ ศรีวรขันธ์  ผูอ้ านวยการกองช่าง    กรรมการ 

14.เรอือากาศตรีนิรันทร์ สุขส าราญ ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

15.นายสวัสดิ ์  วรรณุรักษ์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 

   5.2 คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

1.นายสมชาย  นาคใหม่ ประธานสภาฯ  กรรมการ 

     2.ร.ต.แสวง  กล่ าเสถียร สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

    สมาชิกสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายประยงค์    

ชูพรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องการเข้าเวรยามของเจ้าหน้าที่ในเวลา

กลางคนือยากใหเ้ข้มงวดเนื่องจาก ชว่งนี้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อย และเกิดเหตุขโมยได้เข้า

ไปก่อเหตุที่โครงการโคราชวิลเลจ 4 อยากใหเ้ข้าไปตรวจสอบ 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เรื่องเวรยามได้ด าเนินการจัดอย่าง

เข้มงวดคือในวันธรรมดาจะมีเวรกลางคืนคือผู้ ชาย 2 คน หนึ่งในนั้นต้องขับ

รถบรรทุกน้ าได้ ส่วนเสาร์ – อาทิตย์ได้เพิ่มเวรเข้าไปอีกคือ มีคนขับรถบรรทุกน้ าได้ 

1 คน กับ อปพร.อีก 1 คน ส่วนเรื่องขโมยที่เข้าไปในโคราชวิลเลจ 4 จะด าเนินการ

ติดตัง้ตูแ้ดงเพื่อใหต้ ารวจเข้ามาตรวจตราดูแล  

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  



 

 

    สมาชกิสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นางประนอม   

บรรจงปรุ  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องการบริการประชาชนในช่วงกลางคืน 

หากมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยจะสามารถพาไปส่งโรงพยาบาลได้หรือไม่ ส่วนเรื่องกองทุน 

สปสช.อยากใหดู้เรื่องรถเข็นคนป่วยด้วยเนื่องจากหมู่ 5 มผีูพ้ิการเยอะ 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เรื่องการเจ็บป่วยในเวลาค่ าคืนผม

อยากเสนอว่าปีงบประมาณหนา้ 2557 ให้ทางสภาฯเสนอขอจัดซื้อรถ EMS เพื่อจัด

เข้าไว้ในแผนพัฒนา เรื่องรถเข็นฝากทาง รก.หัวหนา้กองสาธารณสุขฯ ดูแล 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

    สมาชิกสภา ฯ เขต 1   เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายปรีดี        

หมู่สะแก  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องถนนทางไปบ้านถนนหัก ไหล่ทางช ารุด

เนื่องจากน้ าเซาะถนนเสียหาย และเรื่องผูพ้ิการที่ไม่มีบัตรประจ าตัวฯอยากใหเ้ข้าไปดูแล 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เรื่องถนนไหล่ทางช ารุดฝากทางกอง

ช่างเข้าด าเนนิการและใหท้างนว.เกษตรดูเรื่องปลูกหญ้าแฝกเพื่อพยุงไหล่ทาง เรื่องผู้

พิการไม่มีบัตรประจ าตัวฯฝากทาง รก.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ ดูแล 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

    สมาชิกสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายชลอ พาขุนทด  

สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องกิ่งไม้พาดผ่านถนนท าให้ช่องทางการจราจรจาก 2 

ช่องทางเหลือใช้งานได้ช่องทางเดียวอยากให้เข้าไปด าเนินการตัดกิ่งไม้ที่บ้านหนอง

ปลิง ซอย 10 และทางไป กลุ่มบ้าน กม. 13 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เรื่องตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านถนนอยากให้

ท่านสมาชิกสภาฯเข้ามาเขียนค าร้องเพื่อที่จะให้ทางสว่นที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอ่ไป 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 2  

    สมาชกิสภา ฯ เขต 2   เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่านผม นายกอง       

กล้ากระโทก  สมาชิกสภา ฯ เขต 2  ขอแจง้เรื่องถนนทางไปบ้านก านัน หนองพลวง

ใหญ่ ซอย 8 ช ารุด 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  



 

 

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล เรื่องซ่อมถนนทางไปบ้านก านัน 

หนองพลวงใหญ่ ซอย 8 มอบหมายทางกองช่างเข้าด าเนินการซ่อมแซม  

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  

    สมาชกิสภา ฯ เขต 2   เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านผม นายจ าลอง         

งเีกาะ  สมาชิกสภา ฯ เขต 2  ขอแจ้งเรื่องงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองพลวงใหญ่

อยากใหท้างสมาชิกสภาฯเข้าไปมีสว่นร่วม 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 2  

    สมาชกิสภา ฯ เขต 2   เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่านผม ร.ต.แสวง   

กล่ าเสถียร  สมาชิกสภา ฯ เขต 2  ขอสอบถามข้อมูลในการหาพืน้ที่ในการสร้าง

ส านักงานฯใหม่และงบประมาณในการด าเนนิการจัดสร้างส านักงานใหม่ 

    ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี      เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล เรื่องการจัดหาที่ดนิและสร้าง

ส านักงานฯใหม่ เนื่องจากส านักงานฯหลังเก่าได้ถูกใช้งานมาหลายปีแล้ว จึงมคีวาม

จ าเป็นที่จะต้องหาพืน้ที่ในการสร้างส านักงานใหม่ การหาพืน้ที่ในการสร้างส านักงาน

ใหม่มอียู่ 3 รูปแบบคือ 

 

 

1. ที่ดนิสาธารณประโยชน์ 

2. ที่ดนิที่ได้รับการบริจาค 

3. จัดซื้อ (ต้องมีคณะกรรมการ) 

ทั้งนีต้้องดูความเหมาะสมต่อไป สว่นเรื่องการสร้างส านักงานใหม่ หลังจากจัดหา

ที่ดนิได้แล้วถ้างบประมาณไม่พอก็จะต้องท าการยื่นกู้ต่อสถาบันการเงนิของรัฐ ซึ่งมี

อยู่ 2 แหง่ที่สามารถด าเนินการได้คือ 1. ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารออมสิน ซึ่งใน

เรื่องของแบบส านักงานใหม่ได้ให้ทางกองช่างด าเนินการออกแบบและประมาณการ 

แตท่ั้งนีต้้องดูเรื่องความเหมาะสมว่าการด าเนนิการเรื่องนี้จะกระทบกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือไม่ 

ประธานสภาฯ เชญิผูน้ าท้องที่ 

ก านัน อยากใหท้างเทศบาลต าบลไชยมงคลเข้ามามีสว่นร่วมกับงานปิดทองฝังลูกนิมติวัด

หนองพลวงใหญ่ ในวันที่ 9 -16 กุมภาพันธ์ 2556  

ที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 12.00 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  


