บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2556
วันที่ 21 มกราคม 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 หมู่สะแก
นายชลอ พาขุนทด
นายสันติ โพธิ์วัด
นางประนอม บรรจงปรุ
นายจาลอง งีเกาะ
นายนิ่ม ศอกจะบก
นายสิทธิโชค พลดอน
ร้อยตรีแสวง กล่าเสถียร
นายกอง กล้ากระโทก
นายคมนา อรรถวิทยากุล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์
2.นายนิพนธ์ ตะเคียนงาม
3.นายวิโรจ งีเกาะ
4.นายสมร มุกขะกังค์
5.พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจติ รจริยา
6.นางสุกัญญา แพงศรี
7.นายชูยศ ศรีวรขันธ์
8.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง
9.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว
10.น.ส.จิรนันท์ วิเศษอุตร

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 หมู่สะแก
ชลอ พาขุนทด
สันติ โพธิ์วัด
ประนอม บรรจงปรุ
จาลอง งีเกาะ
นิ่ม ศอกจะบก
สิทธิโชค พลดอน
แสวง กล่าเสถียร
กอง กล้ากระโทก
คมนา อรรถวิทยากุล

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล รก.แทนหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รก.แทนหัวหน้ากองการศึกษาฯ

11.นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง
12.นายสุริยงค์ ยืนยง
13.นางพัชรินทร์ พ่วงช่วง
14.นายจักรพันธ์ ดวงเลขา
15.นางสาราญ คาระกาย
16.นางเดือนรุ่ง นาฏนฤทธิ์
17.นางวิภารัตน์ ตอมพุทรา
18.นางสาวศิริลักษณ์ เชิดชูโชคสุข
19.นางพัสวี ศรีหนองโคตร
20.นางสาววาทีนี ชาทองยศ
21.นางสาวภัสสกุญช์ ใจแก้ว
22.นางวิไลวรรณ เลิศอมรวณิช
23.นายธวัช ชูพรม
24.นางวัฒนา โปร่งกลาง
25.นางอัจฉรา เหมุทัย
26.นางสาวเฉลิมศรี พลูทวี
27.นางศรุตา กวางทอง
28.นายสมพงษ์ พรดอน
29.นายมณฑล เพิ่มพูน
30.นายมงคล ทิพย์พันดุง
31.นายธีระ กองทอง
32.นายอุทิศ บรรจงปรุ
33.นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า
34.นายไพโรจน์ แปะกระโทก
35.นายวิเชียร คะเชนทร์ชาติ
36.นายประทีป มั่งมี
37.นายบุญชอบ พวงมาลี
38.นายสมพล บรรจงปรุ
39.นายประสาน พรมดอน
40.นายสมนึก กล้ากระโทก
41.นางกัญญารัตน์ คล้ายกระโทก
42.นายอนัน ราชคฤห์
43.นายสมโชค บรรจงปรุ

ตาแหน่ง นิติกร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้า
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง กานันตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 1
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 2
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 4
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 5
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 6
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 1
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 1
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 2
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 2
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 3
ตาแหน่ง สารวัตรกานัน
ตาแหน่ง สารวัตรกานัน
ตาแหน่ง แพทย์ตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 4
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 5

44.นางสายพิน พึ่งดอน
45. นางภาวิณี ทองบุราณ
46. นางเรณู ปุระ
47.นางวาสินี เลิศกิ่ง
48.นางวงเดือน ใคร่กระโทก
49.น.ส.ชานาญ ศอกจะบก
50.นางสมจิตร บรรจงปรุ
51.นางนิสากร สงนอก
52.นายสุวรรณ ญาติดอน
53.นายสวัสดิ์ วรรณุรักษ์
54.นายสวัสดิ์ วรรณุรักษ์
55.นายสุวัฒน์ แซ่เลี้ยง
56.นางจานงค์ ทิพย์พันดุง
57.นางสารวย พึ่งพวก
58.นางเพลินพิศ กองทอง
59.นายสมโภช ผิวผอง
60.นายอาพัน ทิพย์พันดุง
61.นางศิรขิ วัญ นรสิงห์
62.นางสายันต์ บรรจงปรุ
63.นางลาไย ชาญสูงเนิน
64.นางอัมพร พรมดวง
65.นางทองเหรียญ เลามณี

ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 5
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 6
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 6
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 3
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 4
ตาแหน่ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 5
ตาแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ประธานประชาคมหมูท่ ี่ 3
ตาแหน่ง ประธานประชาคมหมูท่ ี่ 4
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มสตรี หมู่ 2
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มสตรี หมู่ 3
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มสตรี หมู่ 4
ตาแหน่ง ตัวแทนเกษตรหมู่บ้าน
ตาแหน่ง เกษตรหมู่บ้าน หมู่ 2
ตาแหน่ง อสม.หมู่ 1
ตาแหน่ง อสม.หมู่ 1
ตาแหน่ง อสม.หมู่ 1
ตาแหน่ง อสม.หมู่ 3
ตาแหน่ง อสม.หมู่ 3

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
เวลา 09.30 น. นายคมนา อรรถวิท ยากุ ล เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ใ ห้สัญ ญาณเชิ ญ
สมาชิกสภาฯเข้าที่ประชุมและได้ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 มีผู้มาประชุม
จานวน 12 ท่านถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมชาย นาคใหม่ ประธานสภาฯ ได้กล่าว
เปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแสดงค่ าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตาม พร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ม. 55 ภายใน 90 วันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง รั บ รองถู ก ต้ อ งพร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
1.2 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
2. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง กาหนดตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554
หมายเหตุ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล ไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 และตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 14
มกราคม พ.ศ.2556)
เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายคมนา

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

อรรถวิทยากุล เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 ให้ทุกท่านทราบ
มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ยกมือรับรอง
มีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง แปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(วาระที่ 2 แปรญัตติ)
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรียนประธานสภาที่เ คารพและสมาชิก สภาผู้ท รงเกียรติทุก ท่านผม ร.ต.แสวง
กล่ าเสถี ย ร สมาชิ ก สภา ฯ เขต 2
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 จานวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 นั้น และการ
ประชุมกรรมการแปรญัตติฯเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่
มีการส่งหนังสือการขอแปรญัตติ จึงควรคงร่างเทศบัญญัติฯเดิมไว้
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา ฯ

เรื่อง ลงมติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(วาระที่ 3 ลงมติ)
เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มมี ติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1) และให้คงร่างเทศ
บัญญัติฯเดิมไว้ (วาระที่ 2) ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ
มีมติเป็นเอกฉันท์
เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ.2556 ต่อไป
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
5.1 คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.นายสมโภชน์
2.นายนิพนธ์
3.นายวิโรจ
4.นายสมชาย

นามประสิทธิ์
ตะเคียนงาม
งีเกาะ
นาคใหม่

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5.ร.ต.แสวง
กล่าเสถียร สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ
6.นายประยงค์ ชูพรม
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กรรมการ
7.นายสมพงษ์ พรดอน
กานันตาบลไชยมงคล กรรมการ
8.นายคนึง
วีระชัย
ผ.อ. ร.ร.บ้านหนองพลวงใหญ่ กรรมการ
9.พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจติ รจริยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
กรรมการ
10.นายสมรักษ์ เข็มศรี
ประธานประชาคม หมู่ที่ 1
กรรมการ
11.นายเดชา
ชวนโพธิ์
ประธานประชาคม หมู่ที่ 2
กรรมการ
12.นายสวัสดิ์ วรรณุรักษ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 3
กรรมการ
13.นายสุวัฒน์ แซ่เลีย้ ง
ประธานประชาคม หมู่ที่ 4
กรรมการ
14.นายหิรัญ สายประสาท ประธานประชาคม หมู่ที่ 5
กรรมการ
15.ร.ต.เฉลียว รมรื่น
ประธานประชาคม หมู่ที่ 6
กรรมการ
16.นายคมนา อรรถวิทยากุล ปลัดเทศบาลฯ กรรมการและเลขานุการ
17.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง นว.เกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.นายคมนา อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาลฯ ประธานกรรมการ
2.นางสุกัญญา แพงศรี
ผูอ้ านวยการกองคลัง
กรรมการ
3.นายชูยศ ศรีวรขันธ์
ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
4.น.ส.จิรนันท์ วิเศษอุตร นว.การศึกษา รก.แทนหัวหน้ากองการศึกษา กรรมการ
5.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว นว.สุขาภิบาล รก.แทนหัวหน้ากองสาธารณสุข กรรมการ
6.นายมณฑล เพิ่มพูน
ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 1
กรรมการ
7.นายมงคล ทิพย์พันดุง
ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 2
กรรมการ
8.นายธีระ กองทอง
ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 4
กรรมการ
9.นายอุทิศ บรรจงปรุ
ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 5
กรรมการ
10.นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า
ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 6
กรรมการ
11.นางดวงกมล ศรีคงอยู่
จนท.วิเคราะห์ฯ
กรรมการ
12.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง นว.เกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.นายทวี ปรุ๋ยกระโทก
2.นายกอง กล้ากระโทก
3.นายสิทธิโชค พลดอน
4.นายไพโรจน์ แปะกระโทก

สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่1 กรรมการ

5.นายประทีป มั่งมี
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่2 กรรมการ
6.นางไพลิน บุญมาพิ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่3 กรรมการ
7.นายอนันต์ ราชคฤห์
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่4 กรรมการ
8.นางสายพิณ พึ่งดอน
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่5 กรรมการ
9.นางเรณู ปุระ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่6 กรรมการ
10.นายกิตติ ปอบอ
ผ.อ. ร.ร.บ้านไชยมงคล กรรมการ
11.นางจรัมพร มลโมลี
ผ.อ. ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยมงคล กรรมการ
12.นางสุกัญญา แพงศรี
ผูอ้ านวยการกองคลัง
กรรมการ
13.นายชูยศ
ศรีวรขันธ์
ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
14.เรืออากาศตรีนิรันทร์ สุขสาราญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
15.นายสวัสดิ์
วรรณุรักษ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
5.2 คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
1.นายสมชาย นาคใหม่
2.ร.ต.แสวง
กล่าเสถียร
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต 2

กรรมการ
กรรมการ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายประยงค์
ชูพ รม สมาชิก สภา ฯ เขต 1 ขอแจ้ งเรื่อ งการเข้า เวรยามของเจ้ าหน้า ที่ ใ นเวลา
กลางคืนอยากให้เข้มงวดเนื่องจาก ช่วงนี้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อย และเกิดเหตุขโมยได้เข้า
ไปก่อเหตุที่โครงการโคราชวิลเลจ 4 อยากให้เข้าไปตรวจสอบ
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เรื่องเวรยามได้ดาเนินการจัดอย่าง
เข้ ม งวดคื อ ในวั น ธรรมดาจะมี เ วรกลางคื น คื อ ผู้ ช าย 2 คน หนึ่ ง ในนั้ น ต้ อ งขั บ
รถบรรทุกน้าได้ ส่วนเสาร์ – อาทิตย์ได้เพิ่มเวรเข้าไปอีกคือ มีคนขับรถบรรทุกน้าได้
1 คน กับ อปพร.อีก 1 คน ส่วนเรื่องขโมยที่เข้าไปในโคราชวิลเลจ 4 จะดาเนินการ
ติดตัง้ ตูแ้ ดงเพื่อให้ตารวจเข้ามาตรวจตราดูแล
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภา ฯ เขต 1

สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นางประนอม

บรรจงปรุ สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องการบริการประชาชนในช่วงกลางคืน
หากมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยจะสามารถพาไปส่งโรงพยาบาลได้หรือไม่ ส่วนเรื่องกองทุน
สปสช.อยากให้ดูเรื่องรถเข็นคนป่วยด้วยเนื่องจากหมู่ 5 มีผพู้ ิการเยอะ
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เรื่องการเจ็บป่วยในเวลาค่าคืนผม
อยากเสนอว่าปีงบประมาณหน้า 2557 ให้ทางสภาฯเสนอขอจัดซื้อรถ EMS เพื่อจัด
เข้าไว้ในแผนพัฒนา เรื่องรถเข็นฝากทาง รก.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ ดูแล
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิก สภา ฯ เขต 1 เรีย นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯผู้ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ านผม นายปรี ดี
หมู่สะแก สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องถนนทางไปบ้านถนนหัก ไหล่ทางชารุด
เนื่องจากน้าเซาะถนนเสียหาย และเรื่องผูพ้ ิการที่ไม่มีบัตรประจาตัวฯอยากให้เข้าไปดูแล
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เรื่องถนนไหล่ทางชารุดฝากทางกอง
ช่างเข้าดาเนินการและให้ทางนว.เกษตรดูเรื่องปลูกหญ้าแฝกเพื่อพยุงไหล่ทาง เรื่องผู้
พิการไม่มีบัตรประจาตัวฯฝากทาง รก.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ ดูแล
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายชลอ พาขุนทด
สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอแจ้งเรื่องกิ่งไม้พาดผ่านถนนทาให้ช่องทางการจราจรจาก 2
ช่องทางเหลือใช้งานได้ช่องทางเดียวอยากให้เข้าไปดาเนินการตัดกิ่งไม้ที่บ้านหนอง
ปลิง ซอย 10 และทางไป กลุ่มบ้าน กม. 13
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เรื่องตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านถนนอยากให้
ท่านสมาชิกสภาฯเข้ามาเขียนคาร้องเพื่อที่จะให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท
้ รงเกียรติทุกท่านผม นายกอง
กล้ากระโทก สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ขอแจ้งเรื่องถนนทางไปบ้านกานัน หนองพลวง
ใหญ่ ซอย 8 ชารุด
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เรื่องซ่อมถนนทางไปบ้านกานัน
หนองพลวงใหญ่ ซอย 8 มอบหมายทางกองช่างเข้าดาเนินการซ่อมแซม
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผูท
้ รงเกียรติทุกท่านผม นายจาลอง
งีเกาะ สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ขอแจ้งเรื่องงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองพลวงใหญ่
อยากให้ทางสมาชิกสภาฯเข้าไปมีสว่ นร่วม
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท
้ รงเกียรติทุกท่านผม ร.ต.แสวง
กล่าเสถียร สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ขอสอบถามข้อมูลในการหาพืน้ ที่ในการสร้าง
สานักงานฯใหม่และงบประมาณในการดาเนินการจัดสร้างสานักงานใหม่
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เรื่องการจัดหาที่ดนิ และสร้าง
สานักงานฯใหม่ เนื่องจากสานักงานฯหลังเก่าได้ถูกใช้งานมาหลายปีแล้ว จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องหาพืน้ ที่ในการสร้างสานักงานใหม่ การหาพืน้ ที่ในการสร้างสานักงาน
ใหม่มอี ยู่ 3 รูปแบบคือ

ประธานสภาฯ
กานัน
ที่ประชุม
ปิดประชุม

1. ที่ดนิ สาธารณประโยชน์
2. ที่ดนิ ที่ได้รับการบริจาค
3. จัดซื้อ (ต้องมีคณะกรรมการ)
ทั้งนีต้ ้องดูความเหมาะสมต่อไป ส่วนเรื่องการสร้างสานักงานใหม่ หลังจากจัดหา
ที่ดนิ ได้แล้วถ้างบประมาณไม่พอก็จะต้องทาการยื่นกู้ต่อสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งมี
อยู่ 2 แห่งที่สามารถดาเนินการได้คือ 1. ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารออมสิน ซึ่งใน
เรื่องของแบบสานักงานใหม่ได้ให้ทางกองช่างดาเนินการออกแบบและประมาณการ
แต่ทั้งนีต้ ้องดูเรื่องความเหมาะสมว่าการดาเนินการเรื่องนี้จะกระทบกับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือไม่
เชิญผูน้ าท้องที่
อยากให้ทางเทศบาลตาบลไชยมงคลเข้ามามีสว่ นร่วมกับงานปิดทองฝังลูกนิมติ วัด
หนองพลวงใหญ่ ในวันที่ 9 -16 กุมภาพันธ์ 2556
รับทราบ
เวลา 12.00 น.

คมนา อรรถวิทยากุล ผูบ้ ันทึกรายงานฯ
( นายคมนา อรรถวิทยากุล )
เลขานุการสภาฯ
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

