
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง   

สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8 

เมื่อวันท่ี   27  กุมภำพันธ์  ๒๕๕8 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง 

---------------------------------------  

 

ผู้มำประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสง่า  กันธิยะ ประธานสภาเทศบาล สงา่  กันธิยะ  

๒ นายสมบัติ    ก ่าผัน รองประธานสภาเทศบาล สมบัติ    ก ่าผัน  

๓ นายธนวัฒน์  สุรนิต๊ะ เลขานุการสภาเทศบาล ธนวัฒน์  สุรินต๊ะ  

๔ นายนิกร     อุ่นเมอืงอนิท์ สมาชิกสภาเทศบาล นิกร   อุ่นเมืองอินท์  

๕ นายนิพนธ์    เจรญิวรรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิพนธ์   เจริญวรรณ์  

๖ นายนพดล   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นพดล   สุวรรณ  

๗ นายประดิษฐ์   บุญมี สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  บุญมี  

๘ นายวิรัตน์   ค่าประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาล วิรัตน ์  ค่าประเสริฐ  

๙ นายศร     จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาล ศร   จันทร์ตา  

๑๐ นายศรีพันธ์   หลวงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาล ศรพีันธ์  หลวงเป๊ก  

๑๑ นางสมศรี   บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล สมศร ี  บุญมา  

๑๒ นายอ่านวย   เต๋จา สมาชิกสภาเทศบาล อ่านวย   เต๋จา  

 ผู้เข้ำร่วมประชุม    

๑ นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร  

๒ นายทองค่า    พรหมเย็น รองนายกเทศมนตรี  ทองค่า    พรหมเย็น  

๓ นายจ่ารูญ   พลอยแดง เลขานุการนายกฯ   จ่ารูญ   พลอยแดง  

4 นายศรีมา   ทิพย์สุวรรณดี ที ปรึกษานายกฯ     ศรมีา  ทิพย์สุวรรณดี  

5 นางสุดารัตน์  อินทราศี ปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง       สุดารัตน์  อินทราศี  

6 นางอุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์ รองปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง อุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์  

7 นายถาวร   จองส่างปัน  หัวหนา้กองสาธารณสุข ถาวร  จองส่างปัน  

8 นายถาวร   จองส่างปัน หัวหนา้กองสาธารณสุข ถาวร  จองส่างปัน  

9 น.ส.ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์ ผูอ้่านวยการกองคลัง ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์  

10 ว่าที รอ้ยตรีวุธิชัย   ค่าพิบูลย์ หัวหนา้ส่านักปลัด วุธิชัย   ค่าพิบูลย์  

๑1 นางพรรณี   ผัดดี จนท.บริหารงานทั วไป พรรณี   ผัดดี  

 



 

- ๑ - 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขำนุกำรสภำฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง รองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   

เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง ที ปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล รอง

ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้  สมาชิกสภา

เทศบาล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียน บูชาพระรัตน

ไตย  และด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ตอ่ไปครับ 

ประกาศสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  เรื อง   เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

สมัยแรก   ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8   ตามมติที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ครั้งแรก  

เมื อวันที   11 กุมภาพันธ์  2557    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ก่าหนดสมัยประชุม

สามัญ    สมัยแรก     ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8    เริ มตั้งแต่วันที   2 กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  

ถึง  3  มีนาคม  ๒๕๕8  มีก่าหนด  ๓๐  วัน  นั้น  สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง จึง

ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจ่าปี พ.ศ.  ๒๕๕8  ตั้งแต่

วันที   2 กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  ถึง  3  มีนาคม  ๒๕๕8  มีก่าหนด  ๓๐  วัน  จึงประกาศ

ให้ทราบโดยทั วกัน 

 

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างทุกท่าน   พร้อมทั้งผูบ้ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง   

ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ่าปี  ๒๕๕8   ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวำระที่  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

(ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

 

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระการนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  สมัยสามัญ  สมัยที   

4  ครั้งที   ๑  เมื อวันที   ๒9  ธันวาคม   ๒๕๕7 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมสภา

เทศบาลต่าบลแมว่าง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ได้ตรวจดูรายงานการ

ประชุมว่ามีเนื้อหาหรือขอ้ความใดบ้างที ไม่เป็นไปตามการประชุม  ในครั้งน้ันเชญิตรวจดู

ครับ  (ไม่ม)ี  ถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ได้รับรองในรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  สมัยสามัญ  สมัยที   4  ครั้งที   ๑  เมื อวันที   ๒๙  ธันวาคม   

๒๕๕7  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   

 



 

-๒- 

 

 ระเบียบวำระที่  ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ 

(ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวำระที่   ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 

๔.๑   เรื อง  การก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕๕8 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น  พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๑๑ (๒) ให้สภาเทศบาลก่าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ่าปีแต่ละสมัยในปีนัน้

จะเริ มเมื อใด   แตล่ะสมัยในปีนั้นก่าหนดกี วัน  ประกอบมาตรา ๒๔ วรรค ๔  แหง่

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒  สมัยประชุมสมัยหนึ ง ๆ ใหม้ีก่าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยาย 

เวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

ประธำนสภำเทศบำล ขอให้ที ประชุมได้พิจารณาและเสนอครับ  เชญิคุณสมบัติ ก ่าผัน  ครับ 
 

นำยสมบัติ ก่ ำผัน เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายสมบัติ ก ่าผัน สมาชิกสภาเทศบาล 

   ต่าบลแมว่าง  ขอเสนอก่าหนดสมัยประชุม  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕๕8  ครับ 
 

ประธำนสภำเทศบำล ขอผูร้ับรองครับ (นายศรีพันธ์  หลวงเป๊ก / นายอ่านวย  เต๋จา) ผูร้ับรองครบ ครับ 
 

นำยสมบัติ ก่ ำผัน ขอเสนอก่าหนดสมัยประชุม  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕๕8 ดังนี้ ครับ 

สมัยที   ๒  ตั้งแต่วันที   ๑  พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕8  เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

          สมัยที   ๓  ตั้งแต่วันที   3  สิงหาคม  -   1 กันยายน     ๒๕๕8  เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

          สมัยที   ๔  ตั้งแต่วันที   1  ธันวาคม  -   ๓0 ธันวาคม   ๒๕๕8   เป็นเวลา  ๓๐  วัน 
 

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื นไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมตจิากที  

ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับก่าหนดสมัยประชุม ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8 โปรดยก 

มอืขึน้ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       12    เสียง 
 

  ๔.๒    เรื อง   การก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ของปี พ.ศ. ๒๕๕9 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ข้อ  ๑๑  (๒)  ให้สภาเทศบาลก่าหนดวันเริ มประชุม สมัยสามัญประจ่าปี สมัยแรกของปี

ถัดไป และมีก่าหนดกี วัน ประกอบมาตรา ๒๔ วรรค ๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  สมัยประชุมสมัยหนึ ง ๆ ให้มีก่าหนดไม่

เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ราชการจังหวัด 



-๓- 

 

ประธำนสภำเทศบำล  ขอให้ที ประชุมได้พิจารณาและเสนอครับ  เชญิคุณสมบัติ  ก ่าผัน  ครับ 
 

นำยสมบัติ  ก่ ำผัน เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายสมบัติ  ก ่าผัน  สมาชิกสภาเทศบาล 

   ต่าบลแมว่าง  ขอเสนอการก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ของปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครับ 
 

ประธำนสภำเทศบำล ขอผูร้ับรองครับ (นางสมศรี  บุญมา / นายศร จันตา) ผูร้ับรองครบ ครับ 
 

นำยสมบัติ  ก่ ำผัน การก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ของปี พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้ ครับ 

   เป็นวันที  1  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9   ถึง  วันที    1  มีนาคม   ๒๕๕9   เป็นเวลา  ๓๐  วัน 
 

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื นไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมตจิากที  

ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ของปี  

พ.ศ. ๒๕๕9   โปรดยกมอืขึน้ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       12    เสียง 

 

ประธำนสภำเทศบำล ๔.๓ ญัตติ  เรื อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิ และ 

สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

เชญิผูบ้ริหารครับ 
  

นำยกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง ที เคารพผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร 

ตามที สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  และนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง  ได้ลงนามประกาศใช้

งบประมาณไปแล้ว  นั้น  บัดนี้เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  อาศัยความตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ .ศ. 

๒๕๔๑  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่าย 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน 

หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น ” เทศบาล

ต่าบลแม่วาง  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ 

สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ดังนี ้ โอนเพิ่ม ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (43,200.-บำท) 

แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์จ่านวน 3 รายการ 
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1. เครื องคอมพิวเตอร์  ส่าหรับงานส่านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา  

14,000.-บาท  คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz  

หรอืดีกว่า จ่านวน 1 หนว่ย 

-มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 500 

GB หรอืมี  Solid  State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 60 GB จ่านวน 1 หนว่ย 

-มี DVD –  RW หรอืดีกว่า จ่านวน 1 หนว่ย 

-มีช่องเชื อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิว้ จ่านวน 1 หนว่ย 

2.  เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

ราคา 25,000.-บาท  คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  2.5 GHz   และมีหน่วยความจ่า แบบ  Cache  Memory 

ไม่น้อยกว่า  6 MB   จ่านวน 1 หนว่ย 

-มีหน่วยประมวลผลเพื อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที มีหน่วยความจ่าขนาดไม่

น้อยกว่า 1 GB 

-มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

GB จ่านวน 1 หนว่ย 

-มี DVD –  RW หรอืดีกว่า จ่านวน 1 หนว่ย 

-ช่องเชื อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิว้ จ่านวน 1 หนว่ย 

3. เครื องพมิพ์ Multifunction ชนิด (Inkjet) ราคา 4,200 บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-เป็นอุปกรณ์ที มคีวามสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื องเดียวกัน 

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาที 

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด่าไม่นอ้ยกว่า 28 หนา้ต่อนาที 

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด เอ4 (ขาวด่า-ส)ีได้ 
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-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 

-สามารถถ่ายส่าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 90 ส่าเนา 

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

-สามารถใช้ได้กับ เอ4, letter, Legal  และ   Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

100 แผน่ 

โอนลด (43,200.-บำท) 

แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน  

ค่าวัสดุ (6) วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้จ่านวน  60,000.-บาท  หน้า 74 โอนลด 

43,200.-บาท    จงึเรียนเพื อโปรดให้สภาเทศบาลต่าบลแมว่าง พิจารณาต่อไป 

 
    

ประธำนสภำเทศบำล   ตามที ผูบ้ริหารได้ขอความเห็นชอบการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า 

   ครุภัณฑท์ี ดนิ และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้ง 

จา่ยเป็นรายการใหม่  เชิญสมาชิกสภา  เทศบาลต่าบลแมว่างเราได้ พิจารณาหรอืจะ 

อภปิรายเชิญครับ  (ไม่ม)ี  ผมจะขอมติจาก ที ประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นชอบขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  โปรดยกมอืขึน้ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       12    เสียง 
 

 

ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ 

 

ประธำนสภำเทศบำล วันนีไ้ม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี ยวกับการท่างาน 

ของผู้บริหาร เมื อไม่มขีอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ผมขอปิดการประชุม ครับ 

                    ปิดประชุม  เวลา  10.2๐  น. 

 

 

(ลงชื อ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                (นางพรรณี   ผัดดี) 

           เจา้หน้าที บริหารงานทั วไป 
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(ลงชื อ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

              (นายธนวัฒน์   สุรินต๊ะ) 

     เลขานุการสภาเทศบาล 

         

    

 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประดิษฐ์    บุญมี) 

     

 

 

 

(ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิพนธ์  เจริญวรรณ์) 

 

 

 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิกร  อุ่นเมอืงอินท์) 

 


