รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕๔ 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
๑๓ นายสมบุญ หิรณ
ั ยโชติ
ผู้ไม่มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายบุญโสต สมมนุษย์
๒ นายอิ่นแก้ว อินทะชัย
๓ นางพรทิพย์ สุภาพพรชัย
4 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
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย์
อิ่นแก้ว อินทะชัย
พรทิพย์ สุภาพพรชัย
นันทิยา สาระทูล

หมายเหตุ

/ ผู้เข้าร่วม...

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
5 สิบเอกถาวร ชุมภูศรี
6 นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
7 นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว
8 นายปิติพล มาระวิชัย
9 นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อนิ ทร์
10 นางสาวพริ้มรวี สมงาม
11 นางณัฐชา สุขจันทร์
12 นายเฉลิมวุฒิ ทิพวรรณ์
13 นางสาวยุภาวรรณ สายทอง

ตําแหน่ง
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
หัวหน้ากองคลัง
จนท.บริหารงานช่าง
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ การ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
ถาวร ชุมภูศรี
ธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
อัญชลี เมืองแก้ว
ปิติพล มาระวิชัย
ศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์
พริ้มรวี สมงาม
ณัฐชา สุขจันทร์
เฉลิมวุฒิ ทิพวรรณ์
ยุภาวรรณ สายทอง

หมายเหตุ

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องด่วน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องกระทูถ้ าม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ญัตติขอรับความเห็นชอบในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 วาระที่ 1 (วาระรับหลักการ)
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องแจ้งให้ทราบ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2553 – 2555) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
เริ่มประชุม
เวลา 10.0๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยสถานมาพร้อมกันครบองค์ประชุม
ประธานสภา
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕๔ วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕๔ และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
เนื่องจากขณะนี้มีการดําเนินการต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลไชยสถาน จึงต้อง
จัดการประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมแห่งนี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
/ระเบียบวาระที่ ๒…

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

เลขานุการสภา

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
มอบหมายให้เลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้ที่
ประชุมรับทราบ
อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งรายงานการประชุมได้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาได้ลงลายมือชื่อรับรองการประชุมและประธานสภาได้ลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๕๔
เห็นชอบ
๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง ๒
เสียง
เรื่องด่วน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มีเรื่อง เพื่อพิจารณา
- ญัตติขอรับความเห็นชอบในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 วาระที่ 1 (วาระรับหลักการ)
เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อ
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสภา และขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ดังต่อไปนี้

/1.สถานะการคลัง...

๔
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 เทศบาลตําบล
ไชยสถานมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 16,405,870.55 บาท
1.1.2 เงินสะสม
3,575,369.64 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
4,609,349.36 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 19,820,786.15 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
1,107,096.92 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
48,529.08 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
105,915.18 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
396,800.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
14,548,567.97บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
3,613,877.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ 7,462,953.28 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 16,232,331.27 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
2,453,377.00 บาท
งบบุคลากร
5,519,477.00 บาท
งบดําเนินการ
6,936,075.67 บาท
งบลงทุน
655,039.10 บาท
งบรายจ่ายอืน่
109,962.50 บาท
งบเงินอุดหนุน
558,400.00 บาท
(4) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
7,334,353.28 บาท
(5) จ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 2,251,851.29 บาท

/คําแถลง…

๕
คําแถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2555
รายรับจริง
ปี 2553

รายรับ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

ประมาณการ
ปี 2555

1,107,096.92
48,529.08

1,134,000
74,000

1,096,100
528,900

105,915.18
396,800
1,658,341.18

150,000
450,000
1,808,000

100,000
135,000
1,860,000

14,548,567.97

12,992,000

16,320,000

14,548,567.97

12,992,000

16,320,000

3,613,877.00

5,583,500

5,500,000

4,872,753.68
รวม 19,820,786.15

5,583,500
20,383,500

5,500,000
23,680,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี 2554

/บันทึก…

๖
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตติ ําบลไชยสถาน
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,680,000.- บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
11,122,840
10,290,340
832,500
8,967,045
2,345,925
676,120
45,500
3,832,500
507,000
1,560,000
1,982,500
1,982,500
45,000
1,562,615
1,562,615

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
23,680,000
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณทีไ่ ด้แจกจ่ายให้ทราบแล้ว)
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ทีไ่ ด้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
/ประธานสภา...

๗
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
นางเหรียญทอง อุตมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถามเรือ่ งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่ต้งั
งบประมาณดําเนินการไว้ที่ 25,000 บาทนั้น เพียงพอหรือไม่ และสามารถเพิม่
ค่าสํารวจข้อมูลเป็น 15 บาท/ครัวเรือนได้หรือไม่
หัวหน้าสํานักปลัด ชี้แจงว่างบประมาณที่ต้งั ไว้เพียงพอต่อการดําเนินงานแน่นอน เพราะว่าตามระเบียบสามารถ
จ่ายค่าสํารวจข้อมูลได้ไม่เกิน 10 บาท/ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตําบลไชยสถาน
สามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทั้งตําบลได้ประมาณ 1,000 ครัวเรือนเท่านั้น
ประธานสภา
มี ส มาชิ ก ท่ า นอื่ น สอบถามอี ก หรื อ ไม่ หากไม่ มี ข อมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะรั บ หลั ก การแห่ ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ด้วยคะแนน
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2
เสียง
เลขานุการสภา
เนื่องจากตามระเบียบฯ ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้
และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ นั้น และต้องส่ง
ร่างเทศบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย สําหรับ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติน้ัน จะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นครั้งๆ
เรื่องๆ ไป จึงขอให้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
พร้อมทั้งพิจารณากําหนดระยะเวลาแปรญัตติต่อไป
ประธานสภา
ท่านสมาชิกสภาเห็นควรว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คน
นางสังคม
นางสังคม คุณรังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ จํานวน 7 คน
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
2. นายทนง พวงพฤกษ์
ประธานสภา
มีท่านใดจะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภามีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
7 ท่าน
/ประธานสภา...

๘
ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
นางสังคม คุณรังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนางเหรียญทอง อุตมะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายกุย ปัญญา
2. นายทนง พวงพฤกษ์
นางเหรียญทอง อุตมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นางสังคม คุณรังษี เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายชาตรี ใจคะจัด
2. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
นายนงนุช ทิพย์ภาษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายทนง พวงพฤกษ์ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นางสังคม คุณรังษี
2. นายอนุพงษ์ อินทะชัย
นายทนง พวงพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายนงนุช ทิพย์ภาษา เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายชาตรี ใจคะจัด
2. นายอังกูร จันทะวงค์
นายอนุพงค์ อินทะชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายอังกูร จันทะวงค์ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายทนง พวงพฤกษ์
2. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
นางสังคม คุณรังษี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายมนัส มะโนรส เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายอนุพงษ์ อินทะชัย
2. นายทนง พวงพฤกษ์
/นายอังกูร...

๙
นายอังกูร จันทะวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายมนตรี สายบุญ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
3. นายมนัส มะโนรส
4. นางสังคม คุณรังษี
ประธานสภา
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้
1. นางเหรียญทอง อุตมะ
2. นางสังคม คุณรังษี
3. นายทนง พวงพฤกษ์
4. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
5. นายอังกูร จันทะวงค์
6. นายมนัส มะโนรส
7. นายมนตรี สายบุญ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2
เสียง
ประธานสภา
ลําดับต่อไปขอให้ทีป่ ระชุมพิจารณาว่าจะกําหนดการแปรญัตติ จํานวน กี่วนั
นางสังคม คุณรังษี ขอเสนอให้มีกําหนด 1 วัน คือวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 12.30 น. ถึงวันที่ 23
สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลไชยสถาน และเสนอให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมตรวจร่างและพิจารณาคําแปรญัตติในวันที่ 23 มิถุนายน
2554 หลังเวลา 13.30 น. และเสนอให้ประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ใน
วาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
มีผ้รู บั รอง ได้แก่
1. นายกุย ปัญญา
2. นายทนง พวงพฤกษ์
ประธานสภา
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามที่นางสังคม คุณรังษี เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กําหนดการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีกําหนด 1 วัน คือวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 12.30 น.
ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ด้วยคะแนนเสียง
/เห็นชอบ…

๑๐
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2
เสียง
ประธานสภา
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับไปดําเนินการต่อไป พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมพิจารณา
ตรวจร่างและพิจารณาคําแปรญัตติในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. และขอ
นั ด ประชุ ม สภาครั้ ง ต่ อ ไป เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องแจ้งให้ทราบ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555 )
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
หัวหน้าสํานักปลัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555 ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่ง
ให้กับทุกท่านแล้ว
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา
สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ใู ดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่
นางเหรียญทอง อุตมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ถนน หมู่ที่ 2 ซอย 6 ที่เพิ่ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จไปนั้น สภาพถนนไม่แข็งแรง จะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่อย่างไร
นายปิติพล มาระวิชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้ากองช่าง ชี้แจงว่า ถนนสายนี้
อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และยังไม่มีการส่งมอบ
งานจ้าง ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกชุก จึงส่งผลให้สภาพถนนที่ดําเนินการไปแล้วนั้นมี
สภาพที่ไม่แข็งแรง ซึ่งจะได้เรียกผู้รับจ้างมาทําการปรับปรุงต่อไป
นายมนตรี สายบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถามไปยังคณะผู้บริหารว่า โครงการขุดลอกลํา
เหมือง ม. 1 – ม. 4 จะดําเนินการเมื่อใด
นายอังกูร จันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถามไปยังคณะผู้บริหารว่า โครงการรางระบายน้ํา
ม.3 ซอย 6 จะดําเนินการเมื่อใด
นายมนัส มะโนรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอบถามไปยังคณะผู้บริหารว่า ถนนซอยพัฒนา หมู่ที่
6 สามารถดําเนินการได้หรือไม่
นายกเทศมนตรี
ชี้แจงว่างานโครงสร้างพื้นฐานช่วงนี้ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากสภาพ
อากาศไม่เอื้ออํานวย คงต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนเรื่องถนนซอยพัฒนา หมู่
ที่ 6 ยังไม่สามรถดําเนินการได้ ต้องทําการเปลี่ยนแปลงสภาพลําเหมืองเป็นทาง
สาธารณะเสียก่อน เทศบาลจึงจะตั้งโครงการเข้าไปดําเนินการให้ได้
/ประธานสภา...

๑๑
ประธานสภา
เมื่อไม่มีผ้ใู ดจะสอบถามเรือ่ งใดอีก จึงขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

ั ยโชติ )
( นายสมบุญ หิรณ
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

( นายจํานง ชมภู )
ประธานสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน
ผู้รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไชยสถาน

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

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

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

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

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

