
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 

เมื่อวันท่ี   24  สิงหาคม  ๒๕๕8 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

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

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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  

 ผู้เข้าร่วมประชุม    

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 เรือนสิงห์ รองปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง          -  

๗ นายชูชีพ   ศิริ ผูอ้่านวยการกองช่าง          -  

๘ นายถาวร   จองส่างปัน ผูอ้่านวยการกองสาธารณสุข ถาวร  จองส่างปัน  

๙ นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์ ผูอ้่านวยการกองคลัง ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์  

๑๐ ว่าที รอ้ยตรีวุธิชัย   ค่าพิบูลย์ หัวหนา้ส่านักปลัดเทศบาล วุธิชัย   ค่าพิบูลย์  

๑๑ นางณัชชา   จันทร์เพ็ญ เจ้าหน้าที วเิคราะหน์โยบายและแผน ณัชชา  จันทร์เพ็ญ  

12 นางพรรณี ผัดดี เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป พรรณี ผัดดี  

 



- ๑ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง รองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   

เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ที ปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล ,

รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้  สมาชิก

สภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว   เรียนเชิญท่านประธานสภาด่าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระ ตอ่ไปครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างทุกท่าน   พร้อมทั้งผูบ้ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง   

ปลัดเทศบาล  และพนักงานเทศบาลทุกท่านวันนี้ เป็นก ารประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยที  ๓  ครั้งที   ๒  ประจ่าปี  ๒๕๕8  ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลดงดินแดง  อ่าเภอหนองมว่ง  จังหวัดลพบุรี  ได้ก่าหนด 

   จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมูบ่้าน (อสม.)  

   ศกึษาดูงานดานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสามสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ต่าบล 

   บ้านกาด  อ่าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  จงึขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างเรา 

ร่วมต้อนรับคณะศกึษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต่าบลดงดินแดง  ในวัน ศุกร์ ที  28  

สิงหาคม  2558  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง (ช้ัน3) 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภาเทศบาล ในวาระการนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  สมัยสามัญ  สมัยที   

๓  ครั้งที   ๑  เมื อวันที   ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมสภา

เทศบาลต่าบลแมว่าง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ได้ตรวจดูรายงานการ

ประชุมว่ามีเนื้อหาหรือขอ้ความใดบ้างที ไม่เป็นไปตามการประชุม   (ไม่ม)ี  เมื อไม่มีถือว่า

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้รับรองในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบล 

แมว่าง  สมัยสามัญ  สมัยที  ๓ ครั้งที  ๑ เมื อวันที  ๑๔ สิงหาคม  2558 เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   

  

 ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม 

    (ไม่ม)ี 
 

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ    

รายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9    
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ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นข้อ ๔.1  เรื อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

     งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบประมาณ พ .ศ.  ๒๕๕9  วาระที   2   

      (แปรญัตติ) สภาเทศบาลต่าบลแมว่างได้ก่าหนดให้มรีะยะเวลาค่าแปร 

ญัตติตั้งวันที   14  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ถึงวันที   19  

สิงหาคม  2558  ถึงเวลา  15.30 น.  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม

เพื อพิจารณาค่าแปรญัตติในวันที   19  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  15.30 

น.เป็นต้นไปแล้วนัน้  จงึขอเชญิคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงตอ่ที ประชุมสภา

เทศบาล ครับ 

 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง ที เคารพ  

(นายศรพีันธ์   หลวงเป๊ก) กระผม นายศรีพั นธ์    หลวง เป็ ก  ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ  

     ขอแถลงผลการประชุม ดังนี้ 

ข้อ ๑. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดยื นแปรญัตติ คณะกรรมการแปร

ญัตติ มีมติ ให้คงรา่งเดิม 

ข้อ ๒. เทศบัญญัติน้ี ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8  เป็นต้น

ไป ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดยื นแปรญัตติ คณะกรรมการ

แปรญัตติมมีต ิให้คงร่างเดิม 

ข้อ  ๓ .  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๕9  

เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  43,00,๐0๐.- บาท  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล

แมว่างท่านใดยื นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงรา่งเดิม  

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

จัดสรร และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 43,000,0๐๐.- 

บาท ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดยื นแปรญัตติ คณะกรรมการ

แปรญัตติ มีมติ ให้คงรา่งเดิม 

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่วางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล ไม่มีสมาชิก

สภาเทศบาลต่าบลแมว่าง ท่านใดยื นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้

คงรา่งเดิม 

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่วางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศ

บัญญัติ น้ี   ไ ม่ มี สม า ชิกสภา เทศบาลต่ าบลแม่ ว า ง  ท่ าน ใด 

ยื นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงรา่งเดิม 
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ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านครับ 

 

ระเบียบวาระที่   5       เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2559  ในวาระที่ 2 (แปรญัตติ) 

 

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นข้อ 5.1  เรื อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

      งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  วาระที   2   

       (แปรญัตติ) ในวาระนีจ้ะมีสมาชิกท่านใดจะอธิปราย หรอืแสดงความ 

คิดเห็นเพิ มเติมเชิญครับ  (ไม่มี)  ผมขอมติจากที ประชุมสมาชิกท่านใด 

เห็นชอบให้คงรา่งเดิม โปรดยกมอืขึน้ ครับ 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   11   เสียง 

 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงรา่งเดิม โปรดยกมอืขึน้ ครับ 

 

มติท่ีประชุม    ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

 

5.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ในวาระที่  ๓  (ลงมติ) 

 

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นข้อ ๔.2  เรื อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

      งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  วาระที   ๓   

       (ลงมติ)  ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  ให้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น 

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 หรอืไม่   

      ดังนั้นผมจึงขอมติจากที ประชุมสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น 

      เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9  โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   11   เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9  โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม    ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี ยวกับการท่างาน 

ของผู้บริหารขอเรียนเชญิครับ  (ไม่ม)ี  เมื อไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุก

ท่านที เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ผมขอปิดการประชุม ครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา  10.15  น. 

 

(ลงชื อ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางพรรณี ผัดดี) 

                       เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 5 

     

 

(ลงชื อ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

              (นายธนวัฒน์   สุรินต๊ะ) 

     เลขานุการสภาเทศบาล 

        

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประดิษฐ์    บุญมี) 

 

     

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิกร  อุ่นเมอืงอินท์) 


