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หมำยเหตุ

-๑–
เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.
เลขำนุกำรสภำฯ

เรี ย นประธานสภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง รองประธานสภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง
สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง ท่ า นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภา
เทศบาล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดเทียนธูป บูชาพระ
รัตนไตร และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป
ประกาศสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที
๓ ครั้งที ๑ ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8 ตามมติทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัย
สามัญ สมัยแรก เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้
ก่าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที ๑ ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เริมตั้งแต่
วันที 3 สิงหาคม ๒๕๕7 ถึง วันที ๓ กันยายน ๒๕๕8 มีก่าหนด ๓๐ วัน นั้น
สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที
๓ ครั้งที ๑ ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕87 ตั้งแต่วันที 3 สิงหาคม ๒๕๕7 ถึง วันที ๓
กันยายน 2558 มีก่าหนด ๓๐ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ
ณ วันที 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7 นายสง่า กันธิยะ ประธานสภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน พร้อมทั้งผูบ้ ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลทุกท่านวันนีเ้ ป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที ๑ ประจ่าปี ๒๕๕8 ต่อไปจะ
เข้าระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบ
-การขอมีบัตรประจ่าตัวของสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ตามทีสมาชิกสภา
เทศบาลต่าบลแม่วางได้ครบวาระลงเมือวันที 6 สิงหาคม 2558 และได้ด่ารง
ต่าแหน่งต่อตามค่าสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 1/2557 เรืองการได้มา
ซึงสมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ ริหารท้องถินเป็นการชัวคราว ให้สมาชิกสภาท้องถินใน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นทุ ก แห่ ง ที ต้ อ งพ้ น จากต่ า แหน่ ง เนื องจากครบวาระตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถินตั้งแต่วันที 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไปยังคงอยู่ในต่าแหน่งเพือปฏิบัติหน้าทีต่อไป โดยให้มีจ่านวนตามกฎหมายวาด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถินนั้น ในรอบเดือนทีผ่านมามีสมาชิกสภาเทศบาล
ต่าบลแม่วางเราได้ลาออกจ่านวน 1 ท่าน ท่าให้สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง เหลือ

-๒-

-

ระเบียบวำระที่ ๒

สมาชิกจ่านวน 11 ท่าน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทีเหลือได้ท่าเรืองการ
ขอบั ต รประจ่ า ตั ว สมาชิ ก ใหม่ โดยให้ น่ า รู ป ถ่ า ย 1 นิ้ ว จ่ า นวน 2 ใบ , ส่ า เนาบั ต ร
ประจ่าตัวประชาชน จ่านวน 1 ใบ , ส่าเนาทะเบียนบ้านจ่านวน 1 ใบ พร้อมทั้งบัตรเก่า
ยืนได้ทีส่านักปลัดเทศบาลตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ส่านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่าหนดการฝึกอบรมสัมมนา
เพือเพิมประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถินประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่านวน 4
รุ่น รุ่นที 1 ระหว่างวันที 18 – 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมนครพิงค์ พาเลช
รุ่นที 2 ระหว่างวันที 25-28 สิงหาคม 2558 รุ่นที 3 ระหว่างวันที 8 – 11
กันยายน 2558 และรุ่นที 4 ระหว่างวันที 15-18 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
นครพิงค์ พาเลช สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางท่านใดทีสนใจทีจะเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตดังกล่าวสามารถแจ้งรายชือได้ทีส่านักปลัดเทศบาลภายในวันนีน้ ะครับ
หลังจากเลิกประชุมแล้ว
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระนีเ้ ป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยสามัญ
สมัยที 2 ครั้งที 1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 เมือวันที 27 พฤษภาคม 2558 เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล
แม่ว าง ได้ตรวจดู รายงานการประชุมว่ามีเ นื้อหาหรือข้อความใดบ้างทีไม่เ ป็นไปตาม
การประชุมในครั้งนั้น ขอเชิญตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 2
ครั้งที 1 (ไม่มี) ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รับรองในรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยที 2 ครั้งที 1 เมือวันที 27 พฤษภาคม
2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องทีค่ ณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ 5 เรืองทีเสนอใหม่
5.๑ ญัตติ เรือง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
พ.ศ. ๒๕๕9 วาระที ๑ (รับหลักการ)
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรฯ เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ ดิฉันนางณัชชา จันทร์เพ็ญ หัวหน้าฝ่ายอ่านวยการ
ขอแก้ ไ ขร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ่ า ปี พ.ศ.๒๕๕9 เพื อเพิ มเติ ม
ข้อความให้สอดคล้องกับหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย หน้า 69 บรรทัดสุดท้าย

-3ข้อความทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงไทย ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน
2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีกที
นะค่ะ
-แก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างเทศบัญญัติ 2559 หน้าสารบัญ เดิม โครงการ
ที 4 จากวงเงิน 631,000 บาท แก้ไขเป็น 275,000 บาท และ เดิม โครงการที
8 จากวงเงิน 275,000 บาท แก้ไขเป็น 631,000 บาท เนืองจากสลับงบประมาณ
ประธำนสภำเทศบำล เจ้าหน้าทีก็ได้ชีแ้ จงการแก้ไขแล้ว เชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง เนืองด้วย บัดนีถ้ ึงเวลาทีนายกเทศมนตรีจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึง ฉะนัน้ ใน
โอกาสนีน้ ายกเทศมนตรีจงึ ขอแถลงให้สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางได้ทราบถึง
สถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการด่าเนินงานของ
เทศบาลต่าบลแม่วาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จึงเรียนมาเพือโปรดน่าร่างเทศ
บัญญัติฯดังกล่าว เสนอต่อทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ภายในวันที ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕8 ซึงถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (รวมแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที
๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๓ วิธีการจัดท่างบประมาณ ข้อ ๒๓ “เมือคณะผูบ้ ริหาร
ท้องถิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ตงั้ เงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ่าปีแล้วให้
เจ้าหน้าทีงบประมาณรวบรวม และจัดท่าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผูบ้ ริหารท้องถินอีกครั้งหนึง เพือคณะผูบ้ ริหารท้องถินได้น่าเสนอต่อสภาท้องถิน ภายใน
วันที ๑๕ สิงหาคม” จึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพือโปรดน่าเข้าทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง เพือ
พิจารณาต่อไป
บัดนีถ้ ึงเวลาทีผูบ้ ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ่าปีตอ่ สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง อีกครั้งหนึง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหาร
เทศบาลต่าบลแม่วางจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลต่าบล
แม่วางและสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการด่าเนินงานของเทศบาลต่าบลแม่วาง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้

-4๑.สถำนะกำรคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ณ วันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิน้ 31,643,449.65 บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม 25,311,935.67 บาท
๑.๑.๓ ทุนส่ารองเงินสะสม 10,136,959.26 บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จ่านวน - โครงการ โครงการรวม บาท
๑.๑.๕ รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน จ่านวน - บาท
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง 7,065,716.61 บาท
๒. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ ๒๕๕7 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
(๑) รำยรับจริงทั้งสิ้น 38,519,613.03 บำท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
865,796.25 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
276,678.30บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
302,330.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
91,528.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
19,818,105.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
16,105,681.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
17,165,174.00 บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 10,179,832.00 บำท
(๓) รำยจ่ำยจริง จำนวน 36,241,203.08 บำท ประกอบด้วย
งบกลาง
3,330,132.58
บาท
งบบุคลากร
15,064959.00
บาท
งบด่าเนินการ
11,597,426.39 บาท
งบลงทุน
4,320,585.11 บาท
งบรายจ่ายอืน
34,100.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
1,894,000.00 บาท
(๔) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 10,179,832 บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสม
จ่านวน 1,512,978 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนส่ารองเงินสะสม
จ่านวน - บาท
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งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕9
ของ เทศบาลต่าบลแม่วาง
อ่าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยทีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 อาศัย
อ่านาจตามความเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๑3) พ.ศ.
2552 มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญั ติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
และ โดยความเห็นชอบของผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ข้อ ๒. เทศบัญญัติน้ี ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ตงั้ จ่ายเป็นจ่านวนรวมทั้งสิ้น
43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทัวไป เป็นจ่านวนทั้งสิน้ 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้ำน
ยอดรวม
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารทัวไป
12,306,502
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
817,751
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
12,852,501
แผนงานสาธารณสุข
2,181,100
แผนงานเคหะและชุมชน
9,381,347
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
549,978
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
810,000
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
379,578
แผนงานการพาณิชย์
5,000
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
3,716,243
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น
43,000,000
ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต่าบล
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
เหตุผล เพือใช้ในการด่าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ทีได้วางแผนไว้ตาม
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แผนพัฒนาท้องถินตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕9 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕9 เพือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ตามทีผู้บริหารได้แถลงวัตถุประสงค์ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี พ.ศ.
๒๕๕9 ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลจะแสดงความคิ ด เห็ น อภิ ป ราย เกี ยวกั บ ร่ า ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ขอเรียนเชิญครับ (ไม่มี) เมือไม่มีผม
ขอมติ จากสมาชิกสภาเทศบาลต่า บลแม่ วาง ท่า นใด เห็ นชอบ รับ หลั กการร่า งเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 โปรดยกมือขึน้ ครับ
เห็นชอบ ๑1 เสียง
ท่านใด ไม่เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9
โปรดยกมือขึน้ ครับ
ไม่เห็นชอบ - เสียง
มติทีประชุม เห็นชอบรับหลักการ วาระที 1 เห็นชอบ 11 เสียง ครับ แล้วให้คณะกรรมการ
แปรญัตติทีได้แต่งตั้งไปเมือสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 1 ปี 2555 เมือวันที 14 สิงหาคม
2555 คือ คุณสมศรี บุญมา, คุณศรีพันธ์ หลวงเป๊ก ,คุณนิกร อุ่นเมืองอินทร์ , คุณศร
จันทร์ตา ส่าหรับการยืนแปรญัตติผมขอมติทีประชุมเห็ นควรยืนแปรญัตติกีวัน ขอให้สมาชิก
สภาเราได้เสนอก่าหนดวันยืนแปรญัตติ เชิญคุณสมบัติ ก่าผัน ครับ
เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายสมบัติ ก่าผัน สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอ
เสนอ จ่านวน 3 วัน ตั้งแต่วนั ที ตั้งแต่วนั ที 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
จนถึงวันที 19 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และ
ก่าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน พุธ ที 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่
16.00 น. ครับ
คุณสมบัตไิ ด้เสนอก่าหนดยืนแปรญัตติสามวัน มีทา่ นอืนจะเสนออีกไหมครับ (ไม่มี) เมือ
ไม่มีผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดเห็นชอบให้ก่าหนดจ่านวนวันทียืน
แปรญัตติ 3 วัน ตัง้ แต่วันที 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงวันที 19
สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และก่าหนดวันประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน พุธ ที 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ 16.00 น. ครับ โปรดยกมือ
ขึน้ ครับ
เห็นชอบ 11 เสียง
ท่านใดไม่เห็นชอบให้ก่าหนดจ่านวนวันทียืนแปรญัตติ 3 วัน ตั้งแต่วนั ที 14 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงวันที 19 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และก่าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน พุธ ที 19 สิงหาคม
2558 ตั้งแต่ 16.00 น. ครับ โปรดยกมือขึน้ ครับ
ไม่เห็นชอบ - เสียง
เป็นอันว่าเราจะท่าการรับค่าแปรญัตติตั้งแต่วนั ที 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. จนถึงวันที 19 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร และก่าหนดวันประชุมขอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน พุธ ที 19 สิงหาคม
2558 ตั้งแต่ 16.00 น. หลังจากทีคณะกรรมการแปรญัตติประชุมให้จัดท่าหนังสือ

-7รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติส่งประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
เพือให้ประธานสภาส่งร่างนั้นถึงสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ไม่น้อยกว่า 24
ชัวโมง ก่อนการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วางในวาระที 2 และวาระที 3 ของร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2559
ระเบียบวำระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกียวกับการท่างานของผูบ้ ริหารขอเรียน
เชิญครับ (ไม่ม)ี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอ
ปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑0.5๐ น.

(ลงชือ)

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางพรรณี ผัดดี)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

(ลงชือ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ สุรินต๊ะ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ บุญมี)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร อุ่นเมืองอินท์)

