บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2556
วันที่ 27 มิถนุ ายน 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. นายธัชชัย โรจนวรางกูร
7.นางสุกัญญา แพงศรี
8.นายชูยศ ศรีวรขันธ์
9.นางอรุณรัศม์ ณ ระนอง
10.จ.อ.ธณัช สังข์แก้ว

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 ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.แทนหัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล รก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

11.น.ส.จิรนันท์ วิเศษอุตร
12.นายสุริยงค์ ยืนยง
13.นายวิชัย แสงรัตนชัย
14.นางจรัมพร มลโมลี
15.นายกิตติ ปอบอ
16.นายธีระ กองทอง
17.นางสายพิณ พึ่งดอน
18.นางอารีรัตน์ ไชยเกล้า
19.นางวงเดือน ใคร่กระโทก
20.นางสมจิตร บรรจงปรุ
21.นางนิสากร เกวียนโคกกรวด
22.นายนพบวร พิทยาศักดิ์งาม

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รก.แทน ผอ.กองการศึกษาฯ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง ผช.ผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา
ตาแหน่ง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลไชยมงคล
ตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 4
ตาแหน่ง ผช. ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 5
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ 6
ตาแหน่ง ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 2
ตาแหน่ง ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 4
ตาแหน่ง ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 5
ตาแหน่ง บรรณาธิการ นสพ.โพสนิวส์

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานสภาฯ
เนื่องจาก นายคมนา อรรถวิทยากุล เลขานุการสภาฯ ได้ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลปักธงชัย ทาให้ตาแหน่งเลขานุการสภา ฯ เทศบาลตาบลไชย
มงคลว่างลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 )
ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 26 เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุม
แล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ มีอายุมาก
ที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดาเนินการให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อ
และลงคะแนนด้วยวิธียกมือถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือ
รองประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่ก รณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็
ให้ระงับการเลือกนั้นเสีย หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่
และนาความในข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ส าหรับ การประชุมนั้น และให้ดาเนินการเลือกประธานที่ป ระชุ ม
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพื่อดาเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิน้
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ล่ะคนมีสิทธิเสนอ
ชื่ อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คนหนึ่ ง ที่ ต นเห็ น ว่ า สมควรให้ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ล่ะคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ
ไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดย
วิธีเขียนชื่อตัวเองและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ป ระธานที่ป ระชุมประกาศคะแนนต่อที่ป ระชุมสภาท้องถิ่นผู้ที่ไ ด้รับ คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ยังปรากฏว่ายังมีผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 คนช่วยตรวจ
นับคะแนน
วิธีจับฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจานวนเท่ากับจานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความใขข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทาโดยวิธียกมือขึน้ พ้นศีรษะ
ดังนัน้ ในการเลือกเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ในการประชุมครั้งนี้ขอให้นาวิธีการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลมกล่าวคือ ให้ สมาชิกสภาฯ
แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ สมาชิกสภาฯ คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นเลขานุการ
สภาฯ (ชั่วคราว) การเสนอชื่อนั้นต้องมี สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน

นายประยงค์ ชูพรม
สมาชิกสภา ฯ เขต 1

ประธานสภาฯ
ผูร้ ับรอง
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ร.ต.แสวง กล่าเสถียร
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)

เวลา 09.45 น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ที่ประชุม

จึงขอเชิญสมาชิกสภา ฯ เสนอชื่อผูท้ ี่จะทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้ รงเกียรติทุกท่านผม
นายประยงค์ ชูพรม สมาชิกสภา ฯ เขต 1 ขอเสนอชื่อ ร.ต.แสวง กล่าเสถียร
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)
ขอผูร้ ับรอง
1. นายสันติ โพธิ์วัด
สมาชิกสภาฯ เขต 1
2. นางประนอม บรรจงปรุ สมาชิกสภาฯ เขต 1
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่า ร.ต.แสวง
กล่าเสถียร สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ได้รับเลือกเป็น เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ) ข้อ 14 โดยเอกฉันท์
รับทราบ
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้ รงเกียรติทุกท่านผม
ร.ต.แสวง กล่าเสถียร เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ขอขอบคุณ สมาชิกสภา ฯ ที่
ได้ใ ห้ค วามไว้วางใจตัว ผม ให้ป ฏิบัติหน้าที่ เลขานุก ารสภาฯ (ชั่วคราว) ผมจะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดที ี่สุด
ร.ต.แสวง กล่าเสถียร เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิก
สภาฯเข้าที่ประชุมและได้ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในสมุดบันทึก รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลในการประชุมสมัย สามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีผู้มาประชุมจานวน 12 ท่านถือว่าครบองค์ประชุมซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมชาย นาคใหม่ ประธานสภาฯ ได้
กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลไชยมงคลได้ รั บ โอนย้ า ย พนั ก งานเทศบาลสามั ญ
หนึ่งคน ขอเชิญแนะนาตัว
ดิฉันนางเปรมฤดี กนกแก้ว ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 สังกัด กองช่าง
ย้ายมาจาก อบต.พญาแมน จ.อุตรดิตถ์
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

ร.ต.แสวง กล่าเสถียร
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

นายจาลอง งีเกาะ
สมาชิกสภา ฯ เขต 2

ประธานสภาฯ
ผูร้ ับรอง
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556)
เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ (ชั่ วคราว) อ่ านรายงานการประชุม เพื่อ ให้ ที่ป ระชุม ได้
ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่
29 เมษายน พ.ศ.2556
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้ รงเกียรติทุกท่านผม
ร.ต.แสวง กล่าเสถียร เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ขออนุญาตอ่านรายงานการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 ให้ทุก
ท่านทราบ
มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ยกมือรับรอง
มีมติเป็นเอกฉันท์
เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาฯ แทนตาแหน่งที่ว่าง
เนื่ องจาก นายคมนา อรรถวิ ท ยากุ ล เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ ย้า ยไปด ารงตาแหน่ ง
ปลัดเทศบาลตาบลปักธงชัย ทาให้พ้นจากตาแหน่งเลขานุการสภา ฯ เป็นการพ้น
จากตาแหน่งก่อนครบอายุของสภาฯ จึงต้องให้สภาฯ เลือกเลขานุการสภาฯแทน
ต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม
สภาท้องถิ่ น พ.ศ.2547 ( แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ.2554 ) ข้อ 15
วรรคแรก (2) ข้อ 18 วรรคแรก และ ข้อ 13 จึงขอให้ที่ประชุมดาเนินการเลือก
เลขานุการสภาฯ โดยใช้วธิ ีการตามระเบียบ ข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลม
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้ รงเกียรติทุกท่านผม
นายจาลอง งีเกาะ สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายธัชชัย โรจนวรางกูร
ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ
ขอผูร้ ับรอง
1. นายกอง กล้ากระโทก
สมาชิกสภาฯ เขต 2
2. นางสิทธิโชค พลดอน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ ผมจะนับ 1–3 (ประธานนับ
1-3 ) ถ้าไม่มีจะถือว่า นายธัชชัย โรจนวรางกูร ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล
ได้รับเลือกเป็น เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2554 ) ข้อ 14 โดยเอกฉันท์ และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2554 ) ข้อ 13 วรรคสอง “เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภา

ท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง” ดังนั้นผมขอแสดง
ความยินดีและขอเชิญ เลขานุการสภาฯ คนใหม่เข้าทาหน้าที่ เลขานุการสภาฯ ต่อไป
เลขานุการสภาฯ
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม นายธัชชัย
โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯ ขอขอบคุณ สมาชิกสภา ฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจตั วผม
ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาฯ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ประธานสภาฯ
เมื่อได้เลขานุการสภาฯมาปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ค้างอยู่ตอ่ ไป
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง โอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556
และเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556
4.1 โอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เนื่องจากมีการเปลี่ยนรายจ่ายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556 ทางคณะผู้บริหารจึงขอโอน
งบประมาณตามรายละเอียดดังนี้
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน สานักปลัด จานวน 375,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน สานักปลัด จานวน 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าเช่าบ้าน
- ตั้งไว้ 5,000 บาท
- คงเหลือ - บาท
- ขอโอนเพิ่มจานวน 15,000 บาท
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ตั้งไว้ 175,000 บาท
- คงเหลือ 87,195.20 บาท
- ขอโอนเพิ่มจานวน 360,000 บาท
รวมขอโอนเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท
โอนลด
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน สานักปลัด จานวน 375,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
- ตั้งไว้ 1,549,320 บาท
- คงเหลือ 676,873 บาท
- ขอโอนลดจานวน 375,000 บาท
รวมขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิน้ 375,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน งบกลาง จานวน 658,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน งบกลาง จานวน 658,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.รายจ่ายงบกลาง ประเภท เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
- ตั้งไว้ 500,000 บาท
- คงเหลือ - บาท
- ขอโอนเพิ่มจานวน 658,000 บาท
รวมขอโอนเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 658,000 บาท
โอนลด
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน กองช่าง จานวน 658,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถฟาร์มแทรกเตอร์ดเี ซล)
- ตั้งไว้ 656,000 บาท
- คงเหลือ 656,000 บาท
- ขอโอนลดจานวน 656,000 บาท
2.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
(เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง)
- ตั้งไว้ 140,000 บาท
- คงเหลือ 140,000 บาท
- ขอโอนลดจานวน 2,000 บาท
รวมขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 658,000 บาท
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน กองช่าง จานวน 308,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ตั้งไว้ 229,000 บาท
- คงเหลือ 82,945.50 บาท
- ขอโอนเพิ่มจานวน 308,000 บาท
รวมขอโอนเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 308,000 บาท

โอนลด
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน กองช่าง จานวน 308,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.หมวดเงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
- ตั้งไว้ 500,000 บาท
- คงเหลือ 177,899.66 บาท
- ขอโอนลดจานวน 170,000 บาท
2.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
(เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง)
- ตั้งไว้ 140,000 บาท
- คงเหลือ 138,000 บาท
- ขอโอนลดจานวน 138,000 บาท
รวมขอโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 308,000 บาท
ประธานสภาฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายธัชชัย
โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง โอนงบประมาณ รายละเอียดโครงการ ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านยกมือเพื่อลงมติ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์

4.2เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556
ประธานสภาฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล เนื่องจากทางคณะผู้บริหารได้
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตาบลไชยมงคล ในเรื่องของ
น้าประปาซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลตาบลไชยมงคล ได้ซื้อน้าดิบจากเอกชนเพื่อ
ดาเนินการระบบประปาให้บริการแก่ประชาชนในตาบลไชยมงคลทาให้ค่าใช้จ่าย
ในระบบประปาสูงขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556 ตามรายละเอียดดังนี้
คาชีแ้ จงเดิม
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน กิจการประปา
1. ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิน้
ตั้งไว้ 1,419,200 บาท
2. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 150,000 บาท
3. ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 80,000
บาท
4. ประเภท วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 130,000
บาท
5. ประเภท วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 100,000
บาท
6. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้ 160,000
บาท
7. ประเภท ค่าไฟฟ้ากิจการประปา
ตั้งไว้ 250,000
บาท
ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงใหม่ดังนี้
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน กิจการประปา
1. ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิน้
2. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
3. ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
4. ประเภท วัสดุก่อสร้าง
5. ประเภท วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
6. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7. ประเภท ค่าไฟฟ้ากิจการประปา

ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้
ตั้งไว้

2,077,200
348,000
120,000
160,000
240,000
210,000
450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน กิจการประปา
ลาดับ

รายการ / หมวด / ประเภท

1

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิน้
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และ วัสดุ
2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2.2 ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
2.3 ประเภท วัสดุก่อสร้าง
2.4 ประเภท วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
2.5 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
3.1 ประเภท ค่าไฟฟ้ากิจการประปา

2

3

งบประมาณ
งบประมาณหลัง
ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
คาชี้แจงเดิม
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
1,419,200.2,077,200 +
658,000
150,000.80,000.130,000.100,000.160,000.-

348,000.120,000.160,000.240,000.210,000.-

+
+
+
+
+

198,000.40,000.30,000.140,000.50,000.-

250,000.-

450,000.- +

200,000.-

หมายเหตุ

เพื่อรองรับ
การเพิ่ม
ประมาณ
การราย
จ่ายที่เพิ่ม
เข้ามา

ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผูท้ รงเกียรติทุกท่านผม
ร.ต.แสวง กล่าเสถียร สมาชิกสภา ฯ เขต 2 เนื่องจากปัญหาเรื่องน้าประปาที่
ชาวบ้ า นชาวต าบลไชยมงคลใช้ อุ ป โภคบริ โ ภคนั้ น เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ซึ่ ง เป็ น
ปัจจัยพืน้ ฐานในการดารงชีวติ จึงอยากให้สมาชิกสภาฯทุกท่านให้ความสาคัญกับ
ปัญหานีด้ ้วย
ประธานสภาฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายธัชชัย
โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556 หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านยกมือ
เพื่อลงมติ
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่อง รายงานผลการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559)
เชิญเลขานุการสภาฯ
เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธั ชชัย โรจนวรางกู ร เลขานุก ารสภาฯ สาหรับ แผนยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นา (พ.ศ.2557 – 2559 ) มี ทั้ ง หมด 10 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง แต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์จะไปกาหนดเป็นแผน 3 ปี ข้อมูลที่นามาจัดทาแผนส่วนใหญ่ มาจาก
การประชุมประชาคมของประชาชนในตาบลไชยมงคล และได้ผ่านการประชุมจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลไชยมงคล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่
ผ่านมา (รายละเอียดตามเอกสารที่ประชุม)
รับทราบ
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ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
สันนิบาตแห่ง ประเทศไทยของเทศบาลตาบลไชยมงคล
เชิญเลขานุการสภาฯ
เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น
ผมนายธัชชัย โรจนวรางกูร เลขานุการสภาฯ ตามข้อบังคับ สมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 ข้อ 12 และ ข้อ 13
และประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 84 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
สั น นิ บ าตแห่ ง ประเทศไทยต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รต่ อ เลขาธิ ก ารสมาคมสั น นิ บ าตแห่ ง
ประเทศไทยและต้อ งได้รับ ความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นก่อ น ทั้งนี้ ถ้ าหากสภา
ท้ อ งถิ่ น เห็ น ชอบรั บ เป็ น สมาชิ ก สมาคมสั น นิ บ าตแห่ ง ประเทศไทยแล้ ว จะมี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจานวน 1,000 บาท จ่ายค่าบารุงภายใน 30 วันโดยคิดจาก
รายรับ ประจาปีที่ล่วงมาแล้ว หักเงินอุดหนุนทุกประเภทออก แล้วคิดเป็นร้อยล่ะ
0.00167 ต่อปี ดังนั้นในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสัน นิบาตแห่งประเทศไทย
เป็นเหตุให้ต้องมีสิทธิและหน้าที่สาหรับหน้าที่คือหน้าที่ที่ต้องชาระค่าบารุงรายปี ซึ่ง
ต้องตั้งจ่ายในรายจ่ายประจาปี รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกผัน จึง
จาเป็นต้องใช้อานาจสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
มีสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมสั นนิบ าตแห่ง ประเทศไทยของเทศบาลตาบลไชยมงคลหรือไม่ ถ้าไม่ มี
ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านยกมือขึน้ ถ้าหากเห็นชอบ
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาลตาบลไชยมงคล สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยได้
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เรื่องอืน่ ๆ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

เชิญนายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมโภชน์
นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากได้รับ ร้องเรียนจากชาวบ้าน บุตาล
หมู่ที่ 2 ว่าระบบประปาหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดูแลอยู่นั้นมีปัญหา
เรื่องกลิ่นเหม็นและน้าไม่สะอาดเนื่องจากระบบปั๊มน้ายาเคมีชารุด อยากให้ทาง
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปดู แ ล ซึ่ ง ถ้ า ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว พบว่ า ทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถดาเนินการก็ให้ดาเนินการส่งคืนมายัง เทศบาล
ตาบลไชยมงคลเพื่อให้ดาเนินการต่อ โดยได้ผา่ นทางสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล
แห่งนี้

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เชิญผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
เรี ย นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก สภาฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นผม
นายกิตติ ปอบอ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
เด็กนักเรียน นั้นชารุดและเก่ามากแล้วเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี
จึงอยากขอสนับสนุน คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีคอมพิวเตอร์ ใช้ในการ
เรียนรู้ตอ่ ไป
รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

ผอ.รร.บ้านไชยมงคล

ธัชชัย โรจนวรางกูร
( นายธัชชัย โรจนวรางกูร )
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

ผูบ้ ันทึกรายงานฯ

