
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง   

สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่ ๑  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8 

เมื่อวันท่ี   ๑๔  สิงหำคม  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 นายนพดล   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นพดล   สุวรรณ  

๖ นายประดิษฐ์   บุญมี สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  บุญมี  

๗ นายวิรัตน์   ค่าประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาล วิรัตน ์  ค่าประเสริฐ  

๘ นายศร     จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาล ศร   จันทร์ตา  

๙ นายศรีพันธ์   หลวงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาล ศรพีันธ์  หลวงเป๊ก  

๑๐ นางสมศรี   บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล สมศร ี  บุญมา  

๑๑ นายอ่านวย   เต๋จา สมาชิกสภาเทศบาล อ่านวย   เต๋จา  

 ผู้เข้ำร่วมประชุม    

๑ นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร  

๒ นายทองค่า    พรหมเย็น รองนายกเทศมนตรี ทองค่า    พรหมเย็น  

๓ นางสายฝน  สินธุมัด รองนายกเทศมนตรี สายฝน  สินธุมัด  

๓ นายจ่ารูญ   พลอยแดง เลขานุการนายกฯ จ่ารูญ   พลอยแดง  

๔ นายศรีมา   ทิพย์สุวรรณดี ที ปรึกษานายกฯ ศรมีา  ทิพย์สุวรรณดี  

๕ นายไพโรจน ์ นันโท ปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง ไพโรจน์  นันโท  

๖ นางอุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์ รองปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง อุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์  

๗ นายถาวร   จองส่างปัน ผูอ้่านวยการกองสาธารณสุข ถาวร  จองส่างปัน  

๘ นายชูชีพ ศิริ ผูอ้่านวยการกองช่าง ชูชีพ ศริิ  

9 นางสาวฐิติรัตน์   ทิพย์รัตน์ ผูอ้่านวยการกองคลัง ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์  

10 ว่าที รอ้ยตรีวุธิชัย   ค่าพิบูลย์ หัวหนา้ส่านักปลัด วุธิชัย   ค่าพิบูลย์  

๑๐ นางณัชชา   จันทร์เพ็ญ หน.ฝ่ายอา่นวยการ ณัชชา  จันทร์เพ็ญ  

๑๑ นางพรรณี  ผัดดี เจ้าหน้าที 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   เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดเทียนธูป บูชาพระ

รัตนไตร  และด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ตอ่ไป 

ประกาศสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  เรื อง   เรยีกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที     

๓  ครั้งที  ๑ ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8  ตามมติที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัย

สามัญ  สมัยแรก   เมื อวันที   27   กุมภาพันธ์   ๒๕๕8    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้

ก่าหนดสมัยประชุมสามัญ    สมัยที  ๓   ครั้งที  ๑   ประจ่าปี   พ.ศ. ๒๕๕8     เริ มตั้งแต่

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   จึงประกาศให้ทราบโดยทั วกัน  ประกาศ  

ณ   วันที    27  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7  นายสง่า   กันธิยะ   ประธานสภา

เทศบาลต่าบลแมว่าง 

 

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างทุกท่าน   พร้อมทั้งผูบ้ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง   

ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลทุกท่านวันนีเ้ป็นการ

ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที  ๓   ครั้งที   ๑   ประจ่าปี  ๒๕๕8   ต่อไปจะ

เข้าระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวำระที่  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

   -การขอมบีัตรประจ่าตัวของสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ตามที สมาชิกสภา 

   เทศบาลต่าบลแมว่างได้ครบวาระลงเมื อวันที   6  สิงหาคม  2558  และได้ด่ารง 

   ต่าแหน่งต่อตามค่าสั งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที  1/2557  เรื องการได้มา 

   ซึ งสมาชิกสภาท้องถิ นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ นเป็นการชั วคราว  ให้สมาชิกสภาท้องถิ นใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นทุกแห่งที ต้องพ้นจากต่าแหน่งเนื องจากครบวาระตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นตั้งแต่วันที   1  มกราคม  2558  

เป็นต้นไปยังคงอยู่ในต่าแหนง่เพื อปฏิบัติหนา้ที ตอ่ไป  โดยใหม้ีจ่านวนตามกฎหมายวาด้วย

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นนั้น  ในรอบเดือนที ผ่านมามีสมาชิกสภาเทศบาล

ต่าบลแมว่างเราได้ลาออกจ่านวน 1 ท่าน ท่าใหส้มาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง เหลอื 
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สมาชิกจ่านวน 11  ท่าน   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางที เหลือได้ท่าเรื องการ

ขอบัตรประจ่าตัวสมาชิกใหม่  โดยให้น่ารูปถ่าย 1 นิ้ว จ่านวน 2 ใบ , ส่าเนาบัตร

ประจ่าตัวประชาชน จ่านวน 1 ใบ , ส่าเนาทะเบียนบ้านจ่านวน 1 ใบ พร้อมทั้งบัตรเก่า

ยื นได้ที ส่านักปลัดเทศบาลตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   - ส่านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ นจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่าหนดการฝึกอบรมสัมมนา 

   เพื อเพิ มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ นประจ่าปีงบประมาณ 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 

   นครพิงค ์พาเลช  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างท่านใดที สนใจที จะเข้ารับการ 

ฝกึอบรมหลักสูตดังกล่าวสามารถแจง้รายชื อได้ที ส่านักปลัดเทศบาลภายในวันนีน้ะครับ 

หลังจากเลิกประชุมแล้ว 
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
 

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระนีเ้ป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   สมัยสามัญ   

สมัยที   2  ครั้งที   1  ประจ่าปี พ.ศ. 2558   เมื อวันที   27  พฤษภาคม  2558 เวลา 

๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล 

แม่วาง  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีเนื้อหาหรือข้อความใดบ้างที ไม่เป็นไปตาม  

การประชุมในครั้งนั้น  ขอเชิญตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที   2  

ครั้งที   1    (ไม่มี)  ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้รับรองในรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยที   2  ครั้งที   1    เมื อวันที   27  พฤษภาคม  

2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   
  

 ระเบียบวำระที่  ๓  กระทู้ถำม 

   - ไม่ม ี
 

ระเบียบวำระที่   ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรท่ีสภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว 

          - ไม่ม ี  
 

ระเบียบวำระที่  5   เรื องที เสนอใหม่ 

    5.๑  ญัตติ  เรื อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  

         พ.ศ. ๒๕๕9  วาระที  ๑ (รับหลักการ) 
 

หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำรฯ  เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  ดฉิันนางณัชชา  จันทร์เพ็ญ หัวหนา้ฝา่ยอ่านวยการ   

ขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปี  พ.ศ.๒๕๕9  เพื อเพิ มเติม

ข้อความให้สอดคล้องกับหนังสือสั งการกระทรวงมหาดไทย  หน้า 69 บรรทัดสุดท้าย 
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ข้อความทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครอง

ส่วนท้องถิ น  ตามหนังสือกระทรวงไทย ที  มท 0893.3/ว3149 ลงวันที   5  มิถุนายน  

2558  เรื อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั วไป

ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อีกที 

นะค่ะ 

-แก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างเทศบัญญัติ 2559  หน้าสารบัญ   เดิม  โครงการ

ที   4  จากวงเงนิ  631,000 บาท  แก้ไขเป็น  275,000 บาท  และ เดิม โครงการที   

8  จากวงเงนิ  275,000 บาท แก้ไขเป็น  631,000 บาท เนื องจากสลับงบประมาณ 
 

ประธำนสภำเทศบำล เจ้าหนา้ที ก็ได้ช้ีแจงการแก้ไขแลว้  เชญิผูบ้ริหารครับ  

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ต่าบลแม่วาง   เนื องดว้ย   บัดนีถ้ึงเวลาที นายกเทศมนตรจีะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ ง  ฉะนัน้  ใน

โอกาสนีน้ายกเทศมนตรจีงึขอแถลงให้สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางได้ทราบถึง

สถานะทางการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการด่าเนินงานของ

เทศบาลต่าบลแมว่าง  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  จงึเรียนมาเพื อโปรดน่าร่างเทศ

บัญญัติฯดังกล่าว      เสนอต่อที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ภายในวันที   ๑๕  

สิงหาคม  ๒๕๕8  ซึ งถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๑  (รวมแก้ไขเพิ มเตมิถึง  ฉบับที    

๓   พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๓  วิธีการจัดท่างบประมาณ ข้อ ๒๓  “เมื อคณะผูบ้ริหาร

ท้องถิ น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตัง้เงนิงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ่าปีแล้วให้

เจ้าหน้าที งบประมาณรวบรวม  และจัดท่าเป็นรา่งงบประมาณรายจา่ยเสนอต่อคณะ 

ผูบ้ริหารท้องถิ นอีกครั้งหนึ ง  เพื อคณะผูบ้ริหารท้องถิ นได้น่าเสนอต่อสภาท้องถิ น  ภายใน

วันที   ๑๕  สิงหาคม”    จงึได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ

ดังกล่าวมาด้วยแล้ว   จึงเรียนมาเพื อโปรดน่าเข้าที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  เพื อ

พิจารณาต่อไป  

บัดนีถ้ึงเวลาที ผูบ้ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ่าปีตอ่สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  อีกครั้งหนึ ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหาร

เทศบาลต่าบลแมว่างจงึขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลต่าบล 

แมว่างและสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง  

ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการด่าเนินงานของเทศบาลต่าบลแมว่าง  ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้ 
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๑.สถำนะกำรคลัง 

   ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั วไป 

           ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8   ณ  วันที  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นมสีถานะการเงิน  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  รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย  

                   จ่านวน  -  โครงการ    โครงการรวม   -           บาท 

             ๑.๑.๕  รายการที ได้กันเงนิไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน   จ่านวน    -     บาท 

               ๑.๑.๖  เงนิกู้คงค้าง    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  276,678.30 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    302,330.48  บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        -  บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            91,528.10 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน           -  บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร         19,818,105.90 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั วไป                  16,105,681.00   บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        17,165,174.00  บาท 

   (๒) เงนิอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  10,179,832.00  บำท 

(๓) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน    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 

         งบรายจ่ายอื น             34,100.00       บาท 

         งบเงินอุดหนุน         1,894,000.00     บาท 
 

   (๔) รายจ่ายที จ่ายจากเงนิอุดหนุนที รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 10,179,832 บาท 

   (๕) มีการจ่ายเงนิสะสม      จ่านวน  1,512,978  บาท 

   (6) รายจ่ายที จ่ายจากเงนิทุนส่ารองเงนิสะสม   จ่านวน  -  บาท 
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      เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย  ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕9 

ของ เทศบาลต่าบลแมว่าง 

อ่าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยที เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  อาศัย

อ่านาจตามความเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๑3) พ.ศ.

2552  มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  

และ โดยความเห็นชอบของผู้วา่ราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 

  ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรยีกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

  ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8  เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ตัง้จา่ยเป็นจ่านวนรวมทั้งสิ้น   

  43,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั วไป  จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน 

  อุดหนุนทั วไป เป็นจ่านวนทั้งสิน้ 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  

       แผนงานบริหารทั วไป 12,306,502 

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 817,751 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

         แผนการศกึษา 12,852,501 

         แผนงานสาธารณสุข 2,181,100 

         แผนงานเคหะและชุมชน 9,381,347 

         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 549,978 

         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 810,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

         แผนงานการเกษตร 379,578 

         แผนงานการพาณิชย์ 5,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น  

         แผนงานงบกลาง 3,716,243 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 43,000,000 

     ข้อ 5.  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิของเทศบาลต่าบล 

  ข้อ 6.  ให้นายกเทศมนตรีมีหนา้ที รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

                       เหตุผล  เพื อใช้ในการด่าเนนิงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที ได้วางแผนไวต้าม 
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                     แผนพัฒนาท้องถิ นตลอดป ีพ.ศ. ๒๕๕9  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ่าปี

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕9  เพื อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ประธำนสภำเทศบำล ตามที ผู้บริหารได้แถลงวัตถุประสงค์ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปี พ .ศ.

๒๕๕9  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลจะแสดงความคิด เห็น  อภิปราย เกี ยวกับร่า ง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  พ.ศ.  ๒๕๕9  ขอเรียนเชิญครับ  (ไม่มี) เมื อไม่มีผม

ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใด เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ่าปี  พ.ศ.  ๒๕๕9   โปรดยกมือขึน้ครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑1   เสียง  

 ประธำนสภำเทศบำล    ท่านใด ไม่เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ่าป ี พ.ศ.  ๒๕๕9    

   โปรดยกมือขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง  

ประธำนสภำเทศบำล มติที ประชุม  เห็นชอบรับหลักการ วาระที  1 เห็นชอบ 11 เสียง ครับ แล้วให้คณะกรรมการ

แปรญัตติทีได้แต่งตั้งไปเมื อสมัยสามัญ  สมัยที  3 ครั้งที  1 ปี 2555 เมื อวันที  14 สิงหาคม  

2555  คือ คุณสมศรี  บุญมา, คุณศรีพันธ์  หลวงเป๊ก ,คุณนิกร  อุ่นเมืองอินทร์  , คุณศร  

จันทร์ตา  ส่าหรับการยื นแปรญัตติผมขอมติที ประชุมเห็นควรยื นแปรญัตติกี วัน  ขอให้สมาชิก

สภาเราได้เสนอก่าหนดวันยื นแปรญัตติ  เชิญคุณสมบัติ  ก ่าผัน ครับ 

นำยสมบัติ  ก่ ำผัน เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายสมบตัิ   ก ่าผนั สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอ 

   เสนอ จ่านวน 3 วนั ตั้งแต่วนัที  ตั้งแต่วนัที  14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

   จนถงึวันที  19 สงิหาคม 2558  เวลา 15.30 น. ณ หอ้งศูนย์ขอ้มลูข่าวสาร  และ 

ก่าหนดวนัประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน พุธ ที  19 สงิหาคม 2558 ตั้งแต ่

16.00 น. ครับ 

ประธำนสภำเทศบำล  คุณสมบัตไิด้เสนอก่าหนดยื นแปรญัตติสามวัน  มีทา่นอื นจะเสนออีกไหมครับ (ไมม่ี) เมื อ 

ไม่มีผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลตา่บลแม่วาง  ทา่นใดเห็นชอบให้ก่าหนดจ่านวนวันที ยื น

แปรญัตติ 3 วนั ตัง้แต่วันที  14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถงึวันที  19 

สิงหาคม 2558  เวลา 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร  และก่าหนดวันประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ในวนั พุธ ที  19 สงิหาคม 2558 ตั้งแต ่16.00 น. ครับ โปรดยกมือ

ขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     11  เสียง 

ประธำนสภำเทศบำล ท่านใดไม่เห็นชอบให้ก่าหนดจา่นวนวันที ยื นแปรญัตติ 3 วัน ตั้งแต่วนัที  14 สิงหาคม 2558  

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถงึวันที  19 สิงหาคม 2558  เวลา 15.30 น. ณ หอ้งศนูยข์้อมูล

ข่าวสาร  และก่าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน พุธ ที  19 สงิหาคม 

2558 ตั้งแต ่16.00 น. ครับ โปรดยกมือขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

ประธำนสภำเทศบำล  เป็นอันวา่เราจะทา่การรับค่าแปรญัตติตั้งแต่วนัที  14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 

 13.00 น. จนถงึวนัที  19 สงิหาคม 2558  เวลา 15.30 น. ณ หอ้งศนูย์ขอ้มูล 

ข่าวสาร  และก่าหนดวันประชุมขอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน พธุ ที  19 สิงหาคม  

2558  ตั้งแต่ 16.00 น. หลังจากที คณะกรรมการแปรญัตติประชุมให้จัดทา่หนงัสอื 
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รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติส่งประธานสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  

เพื อให้ประธานสภาส่งร่างนั้นถึงสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ไม่น้อยกว่า 24  

ชั วโมง ก่อนการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่างในวาระที  2 และวาระที   3 ของร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2559 
 

 

ระเบียบวำระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 
 

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี ยวกับการท่างานของผูบ้ริหารขอเรียน 

เชญิครับ  (ไม่ม)ี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ผมขอ

ปิดการประชุม  

 

                   ปิดประชุม  เวลา  ๑0.5๐  น. 

     

      

 

(ลงชื อ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางพรรณี   ผัดดี) 

             เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 

 

  

(ลงชื อ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

              (นายธนวัฒน์   สุรินต๊ะ) 

     เลขานุการสภาเทศบาล 

            

 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประดิษฐ์    บุญมี) 

     

 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิกร  อุ่นเมอืงอินท์) 


