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ผูมาประชุม

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1. นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เฉลิม  โพธิ์ชะคุม
2. นายพงษศักดิ์  เสาวรส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พงษศักดิ์  เสาวรส
3. นายสุเมธ  แผวบุญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สุเมธ  แผวบุญ
4. นายนิคม  โพธิ์กล่ํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายนิคม  โพธิ์กล่ํา
5. นายสําเนาว  กุลออน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สําเนาว  กุลออน
6. นายสวาง  จูบาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สวาง  จูบาง
7. นายไพโรจน  โพธิ์ขํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไพโรจน  โพธิ์ขํา
8. นายประจวบ  กําจาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประจวบ  กําจาย
9. นายสุชาติ  สุโยธีธนรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุชาติ  สุโยธีธนรัตน

10. นายพิสิษฐ  หรุมรื่น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พิสิษฐ  หรุมรื่น
11. นายธวัตร  ทองเนียม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ธวัตร  ทองเนียม
12. นายสุรศักดิ์  รุงสังข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุรศักดิ์  รุงสังข
13. นางสาวถนอม  แยมคลาย ปลัดเทศบาล ถนอม  แยมคลาย

/ ผูเขารวมประชุม
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ผูเขารวมประชุม

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1. นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนกํา บัญชา  เหมศรีสวัสดิ์
2. นายมาโนช  กําจาย รองนายกเทศมนตรีตําบล มาโนช  กําจาย
3. นางธนวรรณ  แพงดิษฐ รองนายกเทศมนตรี ธนวรรณ  แพงดิษฐ
4. นายสัญชัย  บัวพุม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สัญชัย  บัวพุม
5. นายชัยพจน  ห้ําบัวเสริฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี ชัยพจน  ห้ําบัวเสริฐ

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลดอนกํามาครบองคประชุมแลว  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม  ตําแหนง  ประธานสภา

เทศบาลตําบลเปนประธานในที่ประชุม  ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว

วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภา ฯ ตามมติครั้งที่  1/2553  สมัยสามัญ  ประจําป  2553  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม
( นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม  ) 2553  ที่ประชุมไดเห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตั้งแตวันที่  10  

สิงหาคม  2553  เวลา  13.00  น.  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2553  เวลา  09.30  น.  
โดยใหยื่นตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อพนเวลาการเสนอคําแปรญัตติ
แลว  ปรากฏวา  มีผูประสงคขอแปรญัตติจํานวน  1  ราย  คือ  นายกเทศมนตรี  
และคณะกรรมการแปรญัตติไดจัดประชุมเพื่อพิจารณา  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  
2553  เวลา  10.00  น.  และประชุมแลวเสร็จเวลา  11.00  น.  โดยคณะกรรมการ
แปรญัตติไดพิจารณามีมติเห็นชอบและลงความเห็นพรอมทั้งรายงานรวมวาไดมี
การแกไขเพิ่มเติมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2554  ในสวนของกองชาง  หนา  56  หมวดรายจายคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ดังตอไปนี้

/ 1.  ขอลด...
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1.  ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจายโครงการกอสรางปายทางเขาหมูบาน  
หมูที่ 1,2,3,5,6,7  และหมูที่  8  ตําบลดอนกํา  ขนาดกวาง  6.00  เมตร  สูง  6.00  
เมตร  จํานวน  7  ปายๆละ  110,000  บาท  รวมเปนเงิน  770,000  บาท  เปน  
โครงการกอสรางปายทางเขาหมูบาน  หมูที่ 1,2,3,5,6,7  และหมูที่  8  ตําบลดอนกํา  
ขนาดกวาง  6.00  เมตร  สูง  6.00  เมตร  จํานวน  7  ปายๆละ  100,000  บาท  รวม
เปนเงิน  700,000  บาท  (  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองชางเทศบาลตําบล
ดอนกํา  )  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2.  ขอเพิ่มรายจายขึ้นใหม  โครงการจัดทําปายแนะนําสถานที่ชนิดยึดติด
กับโครงเหล็ก  หมูที่  8  ตําบลดอนกํา  แผนอลูมิเนียม  พื้นปายใชแผนสะทอนแสง
สีน้ําเงิน  ตัวอักษร  กรอบปาย  ใชแผนสะทอนแสงสีขาว  งบประมาณ  70,000  
บาท  (  รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน )  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  
(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

นายสวาง  จูบาง ไดชี้แจงเพิ่มเติมเหตุที่คณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติแกไขเพิ่มเติมรางเทศบัญญัติ
( ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ในสวนกองชาง  หนา  56  

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง  จะมี
โครงการเดียวงบประมาณ  770,000  บาท  เมื่อมีการแปรญัตติจะมีโครงการเพิ่มอีก  
1  โครงการ  งบประมาณ  70,000  บาท  เปนการลดจํานวนเงินจากโครงการที่  1  
จํานวน  70,000  บาท  มาทําโครงการที่  2  เปนการประหยัดงบประมาณและ
เทศบาลไดประโยชน  พรอมทั้งงบประมาณที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประธานสภา ฯ ไดปรึกษาในที่ประชุมวาจะพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
( นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) งบประมาณ  พ.ศ.  2554  เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ

แกไข  หรือจะพิจารณาใหมทั้งเลม
ที่ประชุม ใหพิจารณาเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
มติที่ประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
ประธานสภาฯ ใหที่ประชุมไดพิจารณาเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
(  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม )

/ ที่ประชุม...
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ที่ประชุม เห็นชอบดวยกับคําแปรญัตติ
ประธานสภา ฯ ไดขอมติในที่ประชุมในวาระที่  2
(  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม )
มติที่ประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
ประธานสภา ฯ วาระที่  3 ขั้นลงมติ  
( นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายขอใหยกมือขึ้น  (  ปรากฎวาไมมีสมาชิกทาน

ใดประสงคจะอภิปราย  )  และไดขอมติในที่ประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบให
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ตราเปนเทศ
บัญญัติตําบลวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ขอใหยก
มือขึ้น  

( ปรากฏวาสมาชิกทุกคนยกมือขึ้น )
มติที่ประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  

ขอ  50-52
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องกระทูถามทั่วไปตอนายกเทศมนตรี
ประธานสภา ฯ ไดแจงในที่ประชุมวามีสมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรี
(  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) จํานวน  1  ทาน  คือ  นายสําเนาว  กุลออน  และไดเชิญนายสําเนาว  กุลออน        

ตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรี
นายสําเนาว  กุลออน ตามมติครั้งที่  1 / 2553  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 2553
( ผูตั้งกระทูถาม ) ที่ประชุมไดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางปูแอส

ฟลติกคอนกรีต  หมูที่  1  ตําบลดอนกํา  (  สายตลาดโพธิ์งาม )  ขนาดผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร  ยาว  500  เมตร  ผิวจราจรปูแอสฟลติก  ขนาด  0.05  เมตร                 
( พื้นที่ไมนอยกวา  2,500  ตารางเมตร  )  งบประมาณ  785,000  บาท  อยากทราบ
โครงการดังกลาวจะดําเนินการเมื่อใด  เนื่องจากมีประชาชนที่สัญจรไปมา
สอบถามกันมาก

/ นายบัญชา...
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นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์ ไดชี้แจงวาการดําเนินการโครงการดังกลาวตองดําเนินการตามขั้นตอนของ
( นายกเทศมนตรี ) ระเบียบกฎหมาย  เนื่องจากถนนดังกลาวเปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบของทาง

หลวงชนบท  ซึ่งเทศบาลตําบลดอนกําไดประสานงานไปยังทางหลวงชนบทวามี
งบประมาณดําเนินการปรับปรุงหรือไม  เพื่อไมใหซ้ําซอนกันและไดรับแจงวาทาง
หลวงชนบทไมมีงบประมาณและใหทางเทศบาลตําบลดอนกําดําเนินการซอมเอง  
จะดําเนินการสอบราคาเร็วๆนี้

ประธานสภา ฯ ไดถามผูตั้งกระทูถามวาจะซักถามนายกเทศมนตรีอีกหรือไม  ซึ่งตามระเบียบ ฯ 
( นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม ) สามารถซักถามไดอีกสามครั้ง
นายสําเนาว  กุลออน ไดตอบวาหมดขอซักถามแลวและไมขอซักถามอีก
( ผูตั้งกระทูถาม )
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  2547  

ขอ  92  และขอ  95-98
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ไมมี

เลิกประชุมเวลา  13.00 น.

ลงชื่อ          ถนอม  แยมคลาย ผูบันทึกรายงานการประชุม
(  นางสาวถนอม  แยมคลาย )

ตําแหนง  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภา ฯ
ลงชื่อ       เฉลิม  โพธิ์ชะคุม ผูตรวจรายงานการประชุม

(  นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม )
ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาลตําบลดอนกํา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ        สุรศักดิ์  รุงสังข ประธานกรรมการ ลงชื่อ    ธวัตร  ทองเนียม กรรมการ
          (  นายสุรศักดิ์  รุงสังข  ) (  นายธวัตร ทองเนียม )
ลงชื่อ       สุเมธ แผวบุญ กรรมการ
           (  นายสุเมธ  แผวบุญ  )

สุนันทชาดา / สภา / บันทึกรายงานการประชุม / สามัญ318สค


