รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี ๒๕๕5
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕5 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
************************************
ผู้มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายจํานง ชมภู
๒ นางสาวปารณีย์ โพธา
๓ นายกุย ปัญญา
๔ นายอนุพงค์ อินทะชัย
๕ นายมนตรี สายบุญ
๖ นางเหรียญทอง อุตมะ
๗ นายอังกูร จันทะวงค์
๘ นางสังคม คุณรังษี
๙ นายทนง พวงพฤกษ์
๑๐ นายนงนุช ทิพย์ภาษา
๑๑ นายมนัส มะโนรส
๑๒ นายชาตรี ใจคะจัด
13 นายสมบุญ หิรณ
ั ยโชติ
ผู้ไม่มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายบุญโสต สมมนุษย์
๒ นายอิ่นแก้ว อินทะชัย
๓ นายบุญโท กันธามณี
๔ นางสาวนันทิยา สาระทูล

ตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
จํานง ชมภู
ปารณีย์ โพธา
กุย ปัญญา
อนุพงค์ อินทะชัย
มนตรี สายบุญ
เหรียญทอง อุตมะ
อังกูร จันทะวงค์
สังคม คุณรังษี
ทนง พวงพฤกษ์
นงนุช ทิพย์ภาษา
มนัส มะโนรส
ชาตรี ใจคะจัด
สมบุญ หิรัณยโชติ

หมายเหตุ

ตําแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
-

ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย์
อิ่นแก้ว อินทะชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล

หมายเหตุ

/ ผู้เข้าร่วม...

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

5

สิบเอกถาวร ชุมภูศรี

รองปลัดเทศบาล

ถาวร ชุมภูศรี

6

นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน

ธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน

7

นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว

8

นายปิติพล มาระวิชัย

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองช่าง

9

นางสาวพริ้มรวี สมงาม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พริ้มรวี สมงาม

10

นางณัฐชา สุขจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ การ

ณัฐชา สุขจันทร์

11

นายกําพล บุญทา

คนงานทั่วไป

กําพล บุญทา

อัญชลี เมืองแก้ว
ปิติพล มาระวิชัย

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง ด่วน
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ญั ตติขอรับความเห็นชอบในการเสนอร่างเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 วารที่ 1 (วาระรับหลักการ)
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง แจ้งให้ทราบ
- รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เริ่มประชุม

เวลา 13.0๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี
พ.ศ. 2555 เพื่อที่จะได้ดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2...

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปี ๒๕๕5 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
มอบหมายให้เลขานุการสภาท้องถิ่น อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕๕5 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ให้ที่ประชุม
รับทราบ
อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งรายงานการประชุมได้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาลงลายมือชื่อรับรองการประชุมและประธานสภาได้ลงลายมือชื่อเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕๕5
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในการรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕๕5 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2
เสียง
เรื่องด่วน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

ประธานสภา

-ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา
- ญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 วารที่ 1 (วาระรับหลักการ)
เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง

นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน ที่เคารพทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไชยสถานจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลไชยสถานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขอแถลง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้
สถานการณ์คลัง...

๔
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลไชยสถานมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
18,006,339.01 บาท
1.1.2 เงินสะสม
6,144,957.39 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
6,735,606.68 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 24,078,906.14 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
1,209,350.36 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
543,026.35 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
126,475.44 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
92,950
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
22,107,103.69 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
3,984,799.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
3,887,433 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 19,575,165.85 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
1,322,050.71 บาท
งบบุคลากร
7,091,213.26 บาท
งบดําเนินการ
8,482,672.89 บาท
งบลงทุน
1,635,194.40 บาท
งบรายจ่ายอืน่
33,600.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,010,434.59 บาท
(4) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน

3,870,943.00 บาท
6,911,816.14 บาท

คําแถลงงบประมาณ...

๕
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2556
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

รายได้จัดเก็บ
1,209,350.36 1,096,100 1,189,500
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
543,026.65
528,900
531,000
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
126,475.44
100,000
270,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
92,950.00
135,000
27,500
รวมรายได้จัดเก็บ 1,971,802.45 1,860,000 2,018,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22,107,103.69 16,320,000 19,182,000
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรร
22,107,103.69 16,320,000 19,182,000
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3,984,799.00 5,500,000 4,000,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
3,984,799.00 5,500,000 4,000,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 28,063,705.14 23,680,000 25,200,000

2.2 รายจ่าย...

๖
2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน่
งบเงินอุดหนุน

ประธานสภา

มติที่ประชุม

เลขานุการสภา

ประธานสภา
นางสังคม

รายจ่ายจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
1,322,050.71 1,562,615 1,623,648
7,091,213.26 8,442,905 10,156,020
8,482,672.89 9,108,280 9,360,432
1,635,194.40 3,024,300 2,689,100
33,600.00
40,000
40,000
1,010,434.59 1,501,900 1,330,800
รวม 19,575,165.85 23,680,000 25,200,000
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ นั้น ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2556 ที่ส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว
ตามที่นายกเทศมนตรีได้นําเสนอมานั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด
ซักถาม หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือไม่
ที่ประชุม มี ม ติ ใ ห้ ความเห็นชอบรับหลักการร่ างเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2
เสียง
เนื่องจากตามระเบียบฯ ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้
และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ นั้น และต้องส่ง
ร่างเทศบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย สําหรับ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติน้ัน จะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นครั้งๆ
เรื่องๆ ไป จึง ขอให้ที่ประชุม ได้พิจ ารณาแต่ง ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
พร้อมทั้งพิจารณากําหนดระยะเวลาแปรญัตติต่อไป
ท่านสมาชิกสภาเห็นควรว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คน
นางสังคม คุณรังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ จํานวน 7 คน
มีผ้รู บั รอง…

๗
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
2. นายทนง พวงพฤกษ์
ประธานสภา
มีท่านใดจะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภามีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน
7 ท่าน พร้อมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 7 คน
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีละท่าน
นางสังคม คุณรังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนางเหรียญทอง อุตมะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 1
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายกุย ปัญญา
2. นายทนง พวงพฤกษ์
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ ท่านอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติทีป่ ระชุม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้นางเหรียญทอง อุตมะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 1
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
อันดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2
นางเหรียญทอง อุตมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นางสังคม คุณรังษี เป็นคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านที่ 2 มีผ้รู ับรอง ได้แก่
1. นายชาตรี ใจคะจัด
2. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
ประธานสภา...

๘
ประธานสภา
มติที่ประชุม

สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติทปี่ ระชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้นางสังคม คุณรังษี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 2
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
อันดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3
นายนงนุช ทิพย์ภาษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายทนง พวงพฤกษ์ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านที่ 3
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นางสังคม คุณรังษี
2. นายอนุพงษ์ อินทะชัย
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้นายทนง พวงพฤกษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 3
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
อันดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4
นายทนง พวงพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายนงนุช ทิพย์ภาษา เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านที่ 4
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายชาตรี ใจคะจัด
2. นายอังกูร จันทะวงค์
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้นายนงนุช ทิพย์ภาษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 4
ด้วยคะแนน...

๙
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
อันดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5
นายอนุพงค์ อินทะชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายอังกูร จันทะวงค์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านที่ 5 มีผ้รู ับรอง ได้แก่
1. นายทนง พวงพฤกษ์
2. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้นายอังกูร จันทะวงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 5
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
อันดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 6
นายกุย ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายมนัส มะโนรส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 6
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายอนุพงษ์ อินทะชัย
2. นายทนง พวงพฤกษ์
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้นายมนัส มะโนรส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 6
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
อันดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 7
นายอังกูร...

๑๐
นายอังกูร จันทะวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายมนตรี สายบุญ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านที่ 7 มีผ้รู ับรอง ได้แก่
1. นายมนัส มะโนรส
2. นางสังคม คุณรังสี
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้นายมนตรี สายบุญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่านที่ 7
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
ประธานสภา
เป็นอันว่าทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้
1. นางเหรียญทอง อุตมะ
2. นางสังคม คุณรังษี
3. นายทนง พวงพฤกษ์
4. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
5. นายอังกูร จันทะวงค์
6. นายมนัส มะโนรส
7. นายมนตรี สายบุญ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ประธานสภา
ลําดับต่อไปขอให้ทีป่ ระชุมพิจารณาว่าจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเป็นเวลาเท่าใด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามความข้อ 45 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
นางสังคม คุณรังษี ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น.
ถึงวันที่ 21สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน และ
เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมตรวจร่างและพิจารณาคําแปรญัตติในวันที่ 22
สิงหาคม2555 หลังเวลา 10.00 น.และเสนอให้ประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ
ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. มีผ้รู ับรอง ได้แก่
1. นายกุย ปัญญา
2. นายทนง พวงพฤกษ์
ประธานสภา...

๑๑
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามที่นางสังคม คุณรังษี เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ กํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม
2555 เวลา 09.30 น. ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
เลขานุการสภา
ด้ ว ยข้ อ 109 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อบั ง คั บ การประชุ ม สภา
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 กํ า หนดให้ เ ลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ นั ด ประชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ค รั้ ง แ ร ก ดั ง นั้ น อ า ศั ย อํ า น า จ แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 109
นี้ จึ ง ขอกํ า หนดนั ด ประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ ,
กรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ในวันที่
18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน
ประธานสภา
ตามที่เลขานุการสภาได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงขอให้คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ รับไปดําเนินการต่อไป และขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 24
สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องแจ้งให้ทราบ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น
ประธานสภา
มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป

ระเบียบวาระ...

๑๒
ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะ ขอให้แสดงความเห็นได้ โดยเริ่มจากสมาชิก
สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
นายกุย ปัญญา
- แจ้งว่ารางระบายน้ํา หมู่ที่ 3 ซอย 6 มีน้ําขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- สอบถามว่าการขุดลอกลําเหมืองในขณะนี้แล้วเสร็จแล้วหรือไม่
นายมนตรี สายบุญ
สอบถามว่าลําเหมืองด้านหน้าที่เชื่อมต่อจากบ่อดินสามารถปิดได้หรือไม่เพราะน้ําที่
ไหลมาจากลําเหมืองเส้นนี้มักจะไม่สะอาด
นางสาวปารณีย์ โพธา
สอบถามเรื่อง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในศูนย์เด็กเล็กมีความเหมาะสมแล้วหรือ
ยัง ทั้งในเรื่องสภาพอากาศที่หมุนเวียนภายในห้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะตามมา
นายอังกูร จันทะวงค์
สอบถามเรื่องการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 5 แต่เดิมฝ่ายที่รับผิดชอบอยู่ที่โยธา
แต่ทําไมไปปรากฏที่แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และการนันทนาการ
นางเหรียญทอง อุตมะ
- ตามที่เทศบาลมีหนังสือไปทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เสนอโครงการขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนกลุ่มอาชีพนั้น ขอสอบถามว่าตอนแรกทําไมไม่มีโครงการของหมู่ที่ 2
- แจ้งว่าเช้าวันนี้มีอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณ ปากซอย 2 หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงขอติดตั้งกระจกนูน ณ จุดดังกล่าวโดยด่วนได้หรือไม่
นายกเทศมนตรี
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
- เรื่องรางระบายน้ําหมู่ที่ 3 ซอย 6 มอบหมายให้ช่างเข้าไปแก้ไขให้
- เรื่องการปิดลําเหมืองนั้นทําไม่ได้ เพราะอาจเป็นการปิดกั้นทางน้ําไหลไปตามลําเหมือง
อื่น ๆ
- เรื่ อ งการบรรจุ โ ครงการต่ า ง ๆ นั้ น เป็ น ไปตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการลงโครงการแยกตามแผนงาน
- เรื่องเงินอุดหนุนโครงการกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 นั้น ต้องขออภัยในความผิดพลาดในการ
จัดทําเอกสาร
- เรื่ อ งเครื่ อ งปรั บ อากาศในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จะทบทวนความเหมาะสมอี ก ครั้ ง
ตลอดจนขอปรึกษาสภาว่า จะดําเนินการย้ายศูนย์ไปอยู่ ณ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เห็นว่าเหมาะสมหรือไม่
นางสังคม คุณรังษี สมาชิ กสภาเทศบาล เขตเลื อ กตั้ง ที่ 2 ประธานกองทุน หมู่บ้ า น หมู่ที่ 7 ขอรั บ เรื่อ งไป
ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านก่อน และเสนอว่าหากขอใช้อาคารของโรงเรียนวัด
เชียงขางจะเหมาะสมกว่าหรือไม่
นายกเทศมนตรี
เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ จะให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐานตามที่
กําหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีพื้นที่ในการดําเนินการก่อสร้างอาคาร ซึ่ง
พิจารณา...

๑๓
พิจารณาแล้วว่า สถานที่กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดูแล้วเหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาดูอีกครั้ง
ตามที่ สท.สังคม คุณรังษี เสนอมา
ประธานสภา
เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
นายทนง พวงพฤกษ์ - ขอขุดลอกลําเหมืองจากทางแยกร้านสหมิตร อ้อมไปทางด้านหลังร้าน
- แจ้งว่าถนนปากซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 6 เป็นหลุมบ่อ
นางสังคม คุณรังษี - ผู้อาศัยคอนโด 103 ฝากแจ้งว่าการตัดหญ้าไปไม่ถึงบริเวณคอนโด 103 ทั้งที่ได้ยก
ถนนให้กับเทศบาลแล้ว
- ทวงถามเรื่องรางระบายน้ํา จากบ้านนายก๋อง ที่รับปากไว้จะดําเนินการให้เมื่อใด
นายชาตรี ใจคะจัด ทวงถามเรื่องถนนตรงบริเวณโค้งแสงชัยว่าจะดําเนินการเมื่อใด
นายกเทศมนตรี
- เรื่องลําเหมือง ตรงแยกสหมิตร มอบหมายให้กองช่างเข้าไปสํารวจแล้วจะดําเนินการ
ขุดลอกให้
- เรื่องถนนปากซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 6 มอบหมายให้กองช่างไปสํารวจและเสนอ
เรื่องซ่อมแซมมา
- เรื่องการตัดหญ้า จะแจ้งให้ผ้รู ับจ้างเข้าไปดําเนินการ
- เรื่องรางระบายน้ําจะรีบเร่งทําให้อย่างแน่นอนในต้นปี งบประมาณ 2556
- เรื่องถนนตรงบริเวณโค้งแสงชัย ขณะนี้ทางหลวงชนบทได้ผู้ประมูลงานแล้ว และจะ
ดําเนินการให้เร็ว ๆ นี้
ประธานสภา
มีสมาชิกท่านจะสอบถามเรื่องใด ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอปิดการประชุม
ปิดประชุม
เวลา ๑6.20 น.

( นายสมบุญ หิรัณยโชติ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

( นายจํานง ชมภู )
ประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ผู้รบั รองรายงานการประชุม

๑๔
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
( นายกุย ปัญญา )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายอนุพงค์ อินทะชัย )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นางเหรียญทอง อุตมะ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายทนง พวงพฤกษ์ )

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายชาตรี ใจคะจัด )

