
 

 

บันทกึการประชุมสภาเทศบาลต าบลไชยมงคล 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันท่ี  29  เมษายน  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 
 

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  วิเศษอุตร  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา รก.แทน ผอ.กองการศกึษาฯ        

11.นายสุริยงค์ ยืนยง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 

 

12. นายมณฑล  เพิ่มพูน           ต าแหนง่ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1  

13. นายธีระ   กองทอง             ต าแหน่ง ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ 4  

14. นายอุทิศ  บรรจงปรุ           ต าแหนง่ ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ 5  

15. นางอารีรัตน์  ไชยเกล้า           ต าแหนง่ ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ 6   

16. นางจรัมพร  มลโมลี            ต าแหนง่ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยมงคล 
 

เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 

ประธานสภาฯ เนื่องจากวันนี้เลขานุการสภาฯ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2554) ข้อ 19 วรรคสอง           

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯเฉพาะในการประชุมคราว

นั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้น

แตก่ารลงคะแนนเลอืกให้กระท าด้วยวิธีการยกมอื  

 จึงขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการ

ประชุมคราวนี ้) 

สมาชกิสภา ฯ เขต 1 เรียนประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม            

นายประยงค์   ชูพรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอเสนอชื่อ ร.ต.แสวง กล่ าเสถียร 

สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ท าหนา้ที่เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี)้ 

ผูร้ับรอง  1. นายสันติ   โพธิ์วัด        สมาชิกสภาฯ เขต 1 

  2. นางประนอม   บรรจงปรุ สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 เวลา  09.45 น. ร.ต.แสวง กล่ าเสถียร  เลขานุการสภาฯ  (เฉพาะในการประชุม

คราวนี้ ) ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯเข้าที่ประชุมและได้ตรวจสอบการลง

ลายมอืชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลในการประชุมสมัย

วิสามัญ  ครั้งที่ 1 วันที่  23  เมษายน พ.ศ. 2556   มีผู้มาประชุมจ านวน 12 

ท่านถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นาย

สมชาย  นาคใหม่  ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุมตอ่ไป 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ตามหนังสือ จว.นม. เลขที่ นม. 0023.1/ว.9688 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้า

ร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ อปท.ซัมมิท 2013 (รายละเอียดตามเอกสารที่

ประชุม) หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ให้ติดต่อที่

นายสุริยงค์ ยืนยง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ (สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2556) 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี้) อ่านรายงานการประชุม 

เพื่อให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ         

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2556 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผม ร.ต.แสวง 

กล่ าเสถียร เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี)้ ขออนุญาตอา่น 

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน  

พ.ศ.2556 ให้ทุกท่านทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2556 หรอืไม่ เมื่อไม่มีขอใหย้กมอืรับรอง 

มตทิี่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 

  

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่อง  อนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล เนื่องจากทางคณะผู้บริหารได้

รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวต าบลไชยมงคล จึงได้

ด าเนนิการโครงการตามรายละเอียดดังนี ้
 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ประเภท งานประปา 

1.โครงการขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ (ซอย 8 ,        

ซอย 9) โดยมีท่อ PVC.ขนาด 2 นิว้(ช้ัน 8.5)ระยะทาง 2,550 เมตร(ตามแบบ

ที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด)งบประมาณในการก่อสร้าง 153,000 บาท 

 



 

 

ประเภท บ่อบาดาล 

1.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล 

จ านวน 2 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  สามารถให้ปริมาณน้ าได้

โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรตอ่ช่ัวโมง (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคล

ก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณในการก่อสร้าง 

280,000 บาท 

2.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ โดยด าเนินการเจาะบ่อ

บาดาล จ านวน 4 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถให้ปริมาณน้ าได้

โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง   (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชย

มงคลก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณในการ

ก่อสร้าง 560,000 บาท 

3.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 โดยด าเนินการเจาะบ่อ

บาดาล จ านวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถให้ปริมาณน้ าได้

โดยประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  (ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชย

มงคลก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณในการ

ก่อสร้าง 140,000 บาท 
 

ประเภท งานถนน 

1. โครงการก่อสรา้งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (กลุ่ม

บ้านโกรกตะครอ้ถึงบ้าน กม.13) โดยมีขนาดความกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 

330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตาราง

เมตร พรอ้มลงดนิถมไหล่ทางบดทับแนน่ทั้ง 2 ขา้งๆ ละ   0.50 เมตร พร้อมวาง

ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.60 เมตร จ านวน 4 ท่อน (ตามแบบที่เทศบาล

ต าบลไชยมงคล ก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณใน

การก่อสร้าง 380,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (บุตาล        

ซอย 5) เชื่อมต่อถนนเดิม โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร พร้อม

ลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่เทศบาล

ต าบลไชยมงคลก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณใน

การก่อสร้าง 230,000 บาท 

 

 

 



 

 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 

(หนองพลวงใหญ่ ซอย 2) เชื่อมต่อถนนเดิม โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นทั้ง 2 ข้างๆละ0.50เมตร(ตาม

แบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณในการก่อสร้าง 300,000 บาท 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่  (ซอยไร่ธีระ

วงศ)์ ตอ่จากถนนเดิม โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลง

หินคลุกไหล่ทางบดทับแน่นทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 

คสล. ขนาด  0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน(ตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ก าหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณในการก่อสร้าง 

230,000 บาท 
 

รวมงบประมาณที่ใชด้ าเนนิการ เป็นเงิน  2,273,000.-  บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท) 
       

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชิกสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายปรีดี  
หมู่สะแก  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่อง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ที่เสนอเข้ามาทั้งหมดรวม 7 โครงการนั้นจะด าเนินการ

พร้อมกันเลยหรอืไม่และจะด าเนนิการในชว่งใด 

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ในส่วนของเรื่องการด าเนินการโครงการนั้นจะ

ด าเนินการในเรื่องของถนนและขยายแนวเขตประปาก่อน ส่วนเรื่องการเจาะบ่อ

น้ าบาดาลนัน้จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 หรอืไม่  ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านยกมอืเพื่อลงมติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  
 

     

 



 

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง , โอนงบประมาณ รายละเอียดโครงการ ตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 

 4.1 เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียดโครงการ ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556       

ประธานสภาฯ       เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียด

โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 มีรายละเอียดดังนี ้

ค าช้ีแจงเดิม 

รายจ่ายจ าแนกตามหนว่ยงาน ส านักปลัด 

1. ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน   ตั้งไว้ 22,500   บาท 

เพื่อจา่ยเป็น คา่เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 

  2.  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งไว้ 6,000   บาท 

เพื่อจา่ยเป็น ค่าจัดซือ้เก้าอีร้ับรองหอ้งนายกเทศมนตรี จ านวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท 

ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ดังน้ี 

รายจ่ายจ าแนกตามหนว่ยงาน ส านักปลัด 

1. ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน   ตั้งไว้ 17,900   บาท 

เพื่อจา่ยเป็น คา่เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ชนิดติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง 

2.ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งไว้ 6,000   บาท 

เพื่อจา่ยเป็น ค่าจัดซือ้เก้าอีร้ับรองหอ้งนายกเทศมนตรี จ านวน 3 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 2  

สมาชิกสภา ฯ เขต 2    เรียนประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม               

นายจ าลอง    งีเกาะ  สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

รายละเอียดโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556      

มีความจ าเป็นอย่างไรจงึตอ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว  

ประธานสภาฯ       เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียด

โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 นั้นในส่วนของ

เครื่องปรับอากาศดังกล่าวจะน ามาติดตั้งที่ห้องรองนายกเทศมนตรี ซึ่งห้อง

ท างานไม่ใหญ่มากจึงลดจ านวน BTU ลง และช่วยประหยัดงบประมาณได้ ส่วน

เรื่องเก้าอี้รับรองในห้องท างานนายกเทศมนตรีก็เพิ่มจ านวนขึ้นเนื่องจาก 2 ตัว

เป็น 3 ตัวในราคาเท่าเดิม 



 

 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง อนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียดโครงการ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  หรอืไม่  ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิก

สภาฯทุกท่านยกมอืเพื่อลงมติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

4.2 เรื่อง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดโครงการ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  

ประธานสภาฯ       เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรฯี เรื่อง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556       

มีรายละเอียดดังนี ้

กองคลัง  

โอนเพิ่ม 

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้ท างาน ผอ.กองคลัง) 

ขอโอนเพิ่มจ านวน  5,000 บาท 

โอนลด 

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  / ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอโอนลดจ านวน 5,000 บาท 

กองช่าง  

โอนเพิ่ม 

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน(เก้าอี้ท างาน ผอ.กองช่าง)   

ขอโอนเพิ่มจ านวน  5,000 บาท 

2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ประปา (เครื่องสูบ

น้ าแรงดันสูง) ขอโอนเพิ่มจ านวน  80,000 บาท 

3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องสูบน้ า

แบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า) ขอโอนเพิ่มจ านวน  30,000 บาท 

โอนลด 

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  / ค่าตอบแทน ประเภท ค่ารักษาพยาบาล 

ขอโอนลดจ านวน 5,000 บาท 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  / ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ 

มาซึ่งบริการ  ขอโอนลดจ านวน  36,000 บาท 

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  / ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  

ขอโอนลดจ านวน 40,000 บาท 



 

 

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  / ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ขอโอน

ลดจ านวน 34,000 บาท 

ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556       

หรอืไม่  ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านยกมอืเพื่อลงมติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติต าบลไชยมงคล   

1. การก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 

(วาระที่ 1 รับหลักการ)  

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ  ขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่าน  ได้ทราบถึงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่ งปฎิกูลและมูลฝอย             

พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี ้ (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว) 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชิกสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายประยงค์    
ชูพรม  สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง การก าจัดสิ่ง 

ปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 ถ้าประกาศใช้เป็นเทศบัญญัตินี้แล้วอยากทราบ

ว่า อัตราค่าจัดเก็บขยะจะเพิ่มขึน้หรอืลดลงอย่างไร 

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง การก าจัด

สิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 นั้น เนื่องจากในช่วงที่ยังไม่ยกฐานะเป็น

เทศบาลต าบลไชยมงคลนั้นได้ใช้ ข้อบังคับการก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย             

พ.ศ. 2550 ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไชยมงคลแล้วจึงต้องการยก

ร่างเทศบัญญัตินี้ขึ้นมาบังคับใช้ ส่วนเรื่องอัตราค่าจัดเก็บขยะนั้นไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การก าจัดสิ่งปฎิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ. 2556 วาระที่ 1 รับหลักการหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก

ท่านยกมอื  เพื่อลงมติในการรับหลักการ 

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 มีท่านใดในที่ประชุมจะเสนอให้ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัด

สิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 เรื่องนี ้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ ขอเสนอให้ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การก าจัด       

สิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 เรื่องนีพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ         ขอมตทิี่ประชุม 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาใน

วาระที่ 2 (แปรญัตติ) ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

   (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ เมื่อนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงร่างเทศบัญญัติเรื่อง การก าจัดสิ่งปฎิกูลและ      

มูลฝอย พ.ศ. 2556 และสมาชิกฯทุกท่านได้อ่านตรวจทานร่างเทศบัญญัติเรื่อง

การก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก

ไปแล้ว)  มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติหรอืไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านยกมือ  

เพื่อลงมติในการแปรญัตติ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

(วาระที่ 3 ลงมต)ิ 

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชกิสภาฯ ได้มมีติรับร่างเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 1) และใหค้งร่างเทศ

บัญญัติฯเดิมไว้ (วาระที่ 2) ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบ (วาระที่ 3) ลงมติ  

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง การก าจัดสิ่งปฎิกูลและ       

มูลฝอย พ.ศ. 2556 ต่อไป 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  6    เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ตามที่เทศบาลต าบลไชยมงคล  ได้รับ

หนังสือจากชุมชนเอราวัณ  ฉบับลงวันที่  19  เมษายน  2556  เรื่อง  ขออุทิศ

ที่ดินให้เทศบาลต าบลไชยมงคล  (จ านวน 65 ตารางวา) เพื่อให้เทศบาลต าบล

ไชยมงคล  เข้าใช้ประโยชน์ในการจัดให้มีการบริการสาธารณะ  นั้น (รายละเอียด

ตามเอกสารที่ประชุม) อยากให้ท่านสมาชิกอ่านรายละเอียด หากมีข้อสงสัยให้

ท้วงติง ซักถามได้  

ประธานสภาฯ  เชญิผูแ้ทนจากหมู่บ้านเอราวัณ  

ผู้แทนจากหมู่บ้านเอราวัณ    เรียนประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม           

ร.ต.ยุทธศักดิ์ นาคโคกสูง ผู้แทนจากหมู่บ้านเอราวัณ เรื่อง ขออุทิศที่ดินให้

เทศบาลต าบลไชยมงคล (จ านวน 65 ตารางวา)  นั้นจุดประสงค์หลัก ทาง

หมู่บ้านอยากให้ทางเทศบาลต าบลไชยมงคลเข้ามา ดูแลสาธารณูปโภค ถนน

ภายในหมูบ่้าน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ฯลฯ 

ประธานสภาฯ        เชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรี       เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์  

นามประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ขออุทิศที่ดินให้เทศบาลต าบลไชยมงคล 

นั้น ในส่วนของเรื่องที่ดนิที่บริจาค (จ านวน 65 ตารางวา) นั้น ทางเทศบาลต าบล

ไชยมงคลจะด าเนินการให้ ถ้า ไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณและข้อกฎหมาย         

ขอให้เสนอรายละเอียดเข้ามา ส่วนเรื่อง สาธารณูปโภค ถนนภายในหมู่บ้าน 

ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ฯลฯต้องแยกออกจากกรณีการ ขออุทิศที่ดินให้

เทศบาลต าบลไชยมงคล และต้องศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าสามารถด าเนินการได้

หรือไม่ เพราะถ้าทรัพย์สินภายในหมู่บ้านยังคงเป็นของเอกชน หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ทางเทศบาลต าบลไชยมงคลก็ไม่สามารถด าเนินการให้ได้  

ประธานสภาฯ  เชญินายชลอ   พาขุนทด สมาชิกสภา ฯ เขต 1  

สมาชกิสภา ฯ เขต 1    เรียนประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม           

นายชลอ   พาขุนทด สมาชิกสภา ฯ เขต 1 เรื่อง สาธารณูปโภค ถนนภายใน

หมูบ่้าน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ฯลฯ นั้น อยากให้ทางตัวแทนของหมู่บ้าน

เอราวัณปรึกษากับทางหมู่บ้านแก้วอนงค์แลนด์เพราะทางหมู่บ้านแก้วอนงค์

แลนด์เคยด าเนินการในลักษณะนีม้าแล้ว 

 

 



 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง ขออุทิศที่ดินให้เทศบาลต าบลไชยมงคล 

(จ านวน 65 ตารางวา) หรือไม่  ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านยกมือเพื่อ       

ลงมต ิรับที่ดนิที่อุทิศให้จากหมู่บ้านเอราวัณ 

มตทิี่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  

ปิดประชุม  เวลา 15.00 น. 

 

 

 

           ร.ต.  แสวง   กล่ าเสถียร     ผูบ้ันทึกรายงานฯ 

                 (   แสวง   กล่ าเสถียร )           

                       เลขานุการสภาฯ (เฉพาะในการประชุมคราวนี)้        

 

       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  


