(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแม่วำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแม่วำง
--------------------------------------ผู้มำประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายสง่า กันธิยะ
๒ นายสมบัติ ก่าผัน
๓ นายธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ
๔ นายนิกร อุ่นเมืองอินท์
๕ นายนิพนธ์ เจริญวรรณ์
๖ นายนพดล สุวรรณ
๗ นายประดิษฐ์ บุญมี
๘ นายวิรัตน์ ค่าประเสริฐ
๙ นายศร จันทร์ตา
๑๐ นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
๑๑ นางสมศรี บุญมา
๑๒ นายอ่านวย เต๋จา
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ผู้เข้ำร่วมประชุม
นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายทองค่า พรหมเย็น
นางสายฝน สินธุมัด
นายจ่ารูญ พลอยแดง
นายศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
นายไพโรจน์ นันโท
นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
นายถาวร จองส่างปัน
น.ส.ฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
ว่าทีร้อยตรีวุธิชัย ค่าพิบูลย์
นายพิศาล แสงรัตน์
นางณัชชา จันทร์เพ็ญ
นางพรรณี ผัดดี

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ทีปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง

ลำยมือชื่อ
สง่า กันธิยะ
สมบัติ ก่ำผัน
ธนวัฒน์ สุรินต๊ะ
นิกร อุ่นเมืองอินท์
นิพนธ์ เจริญวรรณ์
นพดล สุวรรณ
ประดิษฐ์ บุญมี
วิรัตน์ ค่าประเสริฐ
ศร จันทร์ตา
สมศรี บุญมา
อ่านวย เต๋จา
ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร

ทองค่า พรหมเย็น
สายฝน สินธุมัด
จ่ารูญ พลอยแดง
ศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
ไพโรจน์ นันโท
รองปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง
อุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
ผูอ้ ่านวยการกองสาธารณสุข
ถาวร จองส่างปัน
ผูอ้ ่านวยการกองคลัง
ฐิตริ ัตน์ ทิพย์รัตน์
หัวหน้าส่านักปลัด
วุธิชัย ค่าพิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและเยาวชน
พิศาล แสงรัตน์
หน.ฝ่ายอ่านวยการ
ณัชชา จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
พรรณี ผัดดี

หมำยเหตุ

ขำดประชุม

-๑–
เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.
เลขำนุกำรสภำฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง รองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านรองปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนไตร และ
ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป ประกำศสภำเทศบาลต่าบลแม่วาง
เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8
ตามมติทีประชุม สภาเทศบาลต่ าบลแม่ว าง สมัย สามัญ 27 กุ มภาพันธ์ ๒๕๕8
สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ก่าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก สมัยสามัญ สมัย ที
2 ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เริมตั้งแต่วันที 1 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึง วันที 30
พฤษภาคม ๒๕๕8 มีก่าหนด ๓๐ วัน นั้น สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง จึงประกาศ
เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที 2 ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เริมตั้งแต่วันที
1 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึง วันที 30 พฤษภาคม ๒๕๕8 มีก่าหนด ๓๐ วัน นั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 24 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
นายสง่า กันธิยะ ประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน พร้อมทั้งผูบ้ ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง
ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลทุกท่านวันนีเ้ ป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 2 ครั้งที ๑ ประจ่าปี ๒๕๕8 ต่อไปจะเข้า
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบ
-ด้วยจังหวัดแจ้งว่าได้มีก่าหนดจะด่าเนินโครงการอบรมหลักสูจาสมาชิกสภาท้องถินใน
ระหว่างเดื อนมิ ถุ น ายน-สิง หาคม 2558 จ่านวน 3 รุ่น ๆละ 100 คน เพื อให้ ก าร
ด่าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภา
ท้องถินทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการอบรมให้กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มทีส่านัก
ปลั ด และให้ส่งอ่าเภอภายในวันที 29 พฤษภาคม 2558 ส่าหรับ วัน เวลา สถานที
อบรม จังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังสมาชิสภาเทศบาลทราบ
โดยทัวกัน

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระนีเ้ ป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 1
ครั้งที 1 ประจ่าปี ๒๕๕8 เมือวันที 16 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้ตรวจดู

-๒รายงานการประชุมว่ามีเนื้อหาหรือข้อความใดบ้างทีไม่เป็นไปตามการประชุมในครั้งนัน้
ขอเชิญตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ครั้งที 1 ประจ่าปี
2558 (ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือเปลียนแปลง) ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง ได้รับรองในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที
1 ครั้งที 1 ประจ่าปี ๒๕๕8 เมือวันที 16 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
ระเบียบวำระที่ ๓ กระทู้ถำม
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว
-ไม่มี
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง ตามทีสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และนายกเทศมนตรีต่ าบลแม่ว าง ได้ ลงนามประกาศใช้
งบประมาณไปแล้ว นั้น บัดนี้ เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ
คุ ณ ภาพเปลี ยน หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ อ าศั ย ความตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือ โอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิน ” เทศบาลต่าบลแม่วาง จึง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และ สิงก่อสร้าง ทีท่าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนีแ้ ผนงาน

-3การศึกษา งานบริหารทัวไปเกี ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 64 ดังนี้ โอนลด
กองกำรศึกษำ ครืองคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับประมวลผล แบบที 1
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 25,000 บาท จ่านวน 10 เครือง งบประมาณ 250,000.-บาท

คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5GHz และมีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB
จ่านวน 1 หน่วย

-

-

-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจ่าขนาดไม่น้ อย
กว่า 1 GB
-มีหน่วยความจ่าหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จ่านวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย
-RW หรือดีกว่าจ่านวน 1 หน่วย
มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ่านวน ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิว้ จ่านวน 1 หน่วย
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
โอนลด
2. กองช่ำง
๑. เครื องคอมพิ ว เตอร์ ส่ า หรั บ งานส่ า นั ก งาน (จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๘ นิ้ ว ) ราคา
๑๔,๐๐๐ บาท จ่านวน ๑ เครือง งบประมาณ 14,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่ า ๒.๙ GHz หรือ
ดีกว่า จ่านวน ๑ หน่วย
มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐
GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ GB จ่านวน ๑ หน่วย
มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน ๑ หน่วย
มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายแบบทGigabit Ethernet หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า
๑ ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิว้ จ่านวน ๑ หน่วย
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๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) รำคำ ๔,๒๐๐ บำท จำนวน 1
เครื่อง งบประมำณ 4,200.-บำท คุณลักษณะพื้นฐำน
เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครืองเดียวกัน
ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที ขาวด่าไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด เอ๔ (ขาวด่า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส่าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ ส่าเนา
สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กบั เอ๔, letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทัวไปเกียวกับการบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 55 ดังนี้
โอนลด
3. กองคลัง
เครืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับประมวลผล แบบที 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว้ ) ราคา 25,000 บาท จ่านวน 1 เครือง งบประมาณ 25,000.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5GHz และมีหน่วยความจ่า แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB
จ่านวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจ่าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
-มีหน่วยความจ่าหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จ่านวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย
-RW หรือดีกว่าจ่านวน 1 หน่วย มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกว่า จ่านวน ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิว้ จ่านวน 1 หน่วย
2. เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเชอร์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 18,000.-บำท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิดLED สีแบบ Network ราคา 18,000บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
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-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด่า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยค่าจ่า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
-มีช่องเชือมต่อ(Network Interface) แบบ10/100BaseTX หรือดีกว่าจ่านวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
-สามารถใช่ได้กับ A4, Letter,LegalและCustom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า
250แผ่น
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวด่าส่าหรับกระดาษขนาด A3
รวมทั้งสิ้น 311,200.-บำท
1. ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
กองกำรศึกษำ
แผนงานการศึ ก ษา งบลงทุ น หมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว้ )ราคา 23,000บาท จ่านวน10เครือง งบประมาณ 230,000.-บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า3.0 GHz จ่านวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ่าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส่าหรับแบบ L3
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจ่าขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที สามารถใช้หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อง
กว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 Gb
-มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จ่านวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ่านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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-มีจอภาพแบบ LCD หรือมีดกี ว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว้ จ่านวน 1 หน่วย
กองช่ำง
แผนงาน เคหะและชุ มชน งานบริหารทัวไปเกียวกั บ เคหะและชุ มชน หมวดค่าครุภัณ ฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน ๒ รายการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน *(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๘.๕ นิ้ว)
รำคำ ๑๖,๐๐๐ บำท จำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 16,000.-บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า ๓.๐ GHz หรือดีกว่า จ่านวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB จ่านวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิว้ จ่านวน ๑ หน่วย
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ราคา ๔,๓๐๐ บาท จ่านวน 1
เครือง งบประมาณ 4,300.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด่า ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่นอ้ ยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวด่าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที
- มีช่องเชือมต่อ(Interface )แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจ่านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔, letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
กองคลัง
แผนงานบริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น หมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว้ ) ราคา 23,000 บาท
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-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0GHz จ่านวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ่าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส่าหรับแบบ L3
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจ่าขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที สามารถใช้หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อง
กว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ่าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 Gb
-มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จ่านวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ่านวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ่านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือมีดกี ว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว้ จ่านวน 1 หน่วย
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี รำคำ 19,000 บำท
จำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 19,000.-บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครือง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจ่า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด่า และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส่าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด่า
- สามารถท่าส่าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส่าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250
แผ่น
2. โอนเพิ่ม
กองกำรศึกษำ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา งบด่าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 1)
ค่าเดินทางไปราชการ ตัง้ ไว้ 80,000.-บาท โดยโอนเพิม จ่านวน 17,900.-บาท
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารการคลัง งบด่าเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว้ 30,000.-บาท โดยโอนเพิม จ่านวน 1,000.-บาท
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 311,200.- บำท
จึงเรียนเพือโปรดให้สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาต่อไป
ประธำนสภำเทศบำล ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติ พร้อมทั้งชีแ้ จงรายละเอียดเกียวกับขออนุมัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเกียวกับขออนุมัตจิ ่าย
ขาดเงินสะสม เพือสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิมเติมเกียวกับญัตติ
นีเ้ ชิญครับ (ไม่ม)ี ผมจะขอมติจากทีประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการอนุมัติขออนุมัตโิ อน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

-9ประธำนสภำเทศบำล 5.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การก่าจัด
สิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. 2543 เรือง การก่าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย ซึงตราขึ้นใช้บังคับในพื้นทีเทศบาลต่าบล
แม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามทีมีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจเจ้าพนัก งาน
ท้องถินไว้ ตามพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไ ขเพิ มเติม มี
ข้อ ก่ า หนดหลายประการ ไม่ส อดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ บริบ ททางสัง คม และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเปลียนแปลงไปของพื้นทีในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบล
แม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนีย มต่างๆ จึงจ่าเป็นต้อง
ตราเทศบัญ ญัตินี้ อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง
จึงได้ยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การก่าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2558 เพือใช้บังคับในเขตเทศบาลต่าบลแม่วาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
พื้นทีต่อไป จึงเรียนมาเพือโปรดให้สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป และขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวด

ประธำนสภำเทศบำล ขอให้เจ้าหน้าทีชีแ้ จงเกียวกับเทศบัญญัติน้ีครับ
นิติกร

สืบเนืองมาจากเทศบาลได้รับหนังสือแจ้งให้ด่าเนินการจัดท่าคู่มอื ส่าหรับประชาชนในการ
รับบริการซึงเทศบาลต่าบลแม่วาง จะต้องปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานทุกงานให้มีความ
ชัดเจนในเรืองของขั้นตอน วิธีการ เอกสารนากรขออนุมัติ อนุญาต ซึงกระบวนงานของ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมมีเทศบัญญัติทีจะต้องด่าเนินการแก้ไข จ่านวน 5 เรือง
ส่วนเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรืองการก่าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
มีข้อแก้ไขข้อ 2 ตรงค่าว่าเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เป็น เทศบาลต่าบลแม่วาง ตรงข้อ 2
เปลียนแปลงทุกเทศบัญญัติ , ข้อ 29 ให้เพิมค่าว่าต่อจากเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และค่ำธรรมเนียน ในการออกใบอนุญาต (เพิมเติม)
และบัญ ชีอัตราค่าธรรมเนีย มแนบท้ายตามเทศบัญ ญั ติ ฯ พอดีตกหล่นค่าว่าไม่เ กินทุ ก
รายการ ขอบคุณค่ะ

-10ประธำนสภำเทศบำล ครับ เจ้าหน้าทีได้ชีแ้ จงและ คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง
เรือง การก่าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 เพือให้ทีประชุมได้พิจารณา และได้
เสนอพิจารณา 3 วาระรวดสมาชิกท่านใดทีจะแสดงความคิดเห็นอภิปราย เกียวกับญัตติ
นีก้ ่อนทีเราจะรับหลักการ เชิญครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกียว
กับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลต่าบลแม่วางนี้ เชิญ คุณธนวัฒน์ ครับ
นำยธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ นายธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
ตามทีผูบ้ ริหารได้ยืนญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การก่าจัดสิงปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2558 ตามทีเราได้มาศึกษาดูบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมค่าเก็บขยะมูลฝอย
ประจ่ารายเดือน ถ้าตราเป็นเทศบัญญัติแล้วเราต้องเก็บรายเดือนละ 40 บาทเลยหรือเปล่า
จากเดิม 15 บาท เป็นไม่เกิน 40 บาทใช่ไหมครับ อยากสอบถามผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์
หรือท่าความเข้าใจกับประชาชนอย่างไร เกรงว่าจะเป็นอย่างกรณีทีบ้านอัมพารามในการขุดวาง
ท่อท่านผู้บริหารก็มีปัญหาข้อพิพาทก็จะโยนให้สภาว่าเพราะทางสภาเป็นฝ่ายอนุมัติ ขอให้ทาง
ผูบ้ ริหารน่าจะมีแผนประชาสัมพันธ์หรือว่าท่าความเข้าใจกับประชาชนก่อน ขอบคุณครับ
ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกท่านอืนจะสอบถามอีกไหมครับ เดีย๋ วจะให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าทีได้ชแี้ จง (ไม่ม)ี
เชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จงครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง ณ เวลานีเ้ ป็นเพียงการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง
เรือง การก่าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ซึงจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง และเมือผ่านสภาแล้วจะต้องเสนอไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่พิจารณาความเห็นชอบก่อนถึงจะประกาศบังคับใช้ ขอบคุณครับ

ประธำนสภำเทศบำล ทางผูบ้ ริหารได้ช้ีแจงแล้ว มีท่านอืนจะอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การก่าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
(ไม่ม)ี ขอมติทีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบล
แม่วางเรือง การก่าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ
โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

-11ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุม เห็นชอบ 11 เสียง เห็นชอบรับหลักการ การพิจารณาวาระที 2 นั้น ให้ที
ประชุมสภาท้องถินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานทีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ เรียนเชิญครับ ไม่มสี มาชิก
ท่านใดทีจะประสงค์จะแปรญัตติ ผมขอมติทีประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่าง
เดิมไว้ โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุมให้คงร่างเดิมไว้ ในการพิจารณาวาระที 3 ไม่มกี ารอภิปรายขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง วาง เรือง การก่าจัด
สิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล 5.3 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง การจ่าหน่ายสินค้า
ในทีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วางด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. 2543 เรือง การจ่าหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ซึงตราขึ้นใช้บังคับในพื้นที
เทศบาลต่าบลแม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามทีมีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจ
เจ้ าพนักงานท้องถิ นไว้ ตามพระราชบั ญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ ไข
เพิมเติม มีข้อก่าหนดหลายประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริบททางสังคม และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเปลียนแปลงไปของพื้นทีในความรับ ผิดชอบของเทศบาลต่าบล
แม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนีย มต่างๆ จึงจ่าเป็นต้อง
ตราเทศบัญ ญัตินี้ อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง
จึงได้ย กร่าง เทศบัญ ญั ติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การจ่าหน่ายสินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2558 เพือใช้บังคับในเขตเทศบาลต่าบลแม่วาง ให้เหมาะสมและ

-12สอดคล้องกับสภาพพื้นทีต่อไป จึ ง เรี ย นมาเพื อโปรดให้ ส ภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป และขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวด
ประธำนสภำเทศบำล ขอให้เจ้าหน้าทีชีแ้ จงเกียวกับเทศบัญญัติน้ีครับ
นิติกร

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การจ่าหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2558 ขอแก้ไขข้อ 2 ตรงค่าว่าเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เป็น เทศบาลต่าบลแม่วาง
เพิมเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและบทก่าหนดโทษซึงไม่เคยมีการก่าหนดในเทศบัญญัติ
ฉบับทีแล้วมา และการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ขอบคุณค่ะ

ประธำนสภำเทศบำล ทาง เจ้าหน้าทีได้ชีแ้ จง เกียวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การ
จ่าหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติและ
ขอมติทีประชุมได้พิจารณา 3 วาระรวด ผมขอมติทีประชุมสมาชิกท่านใดให้พิจารณา 3
วาระรวดโปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุม เห็นชอบ 11 เสียง ให้พิจารณา 3 วาระรวด วาระที 1เห็นชอบรับหลักการ
สมาชิกท่านใดทีจะแสดงความคิดเห็นอภิปราย เกียวกับญัตติน้กี ่อนทีเราจะรับหลักการ
เชิญครับสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต่าบลต่าบลแม่วางนี้ ไม่มี ผมขอมติทีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การจ่าหน่ายสินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบรับหลักการยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุม เห็นชอบ 11 เสียง เห็นชอบรับหลักการ ในการพิจารณา 3 วาระรวด
การพิจารณาวาระที 2 นั้น ให้ทีประชุมสภาท้องถินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานทีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร
ญัตติ เรียนเชิญครับ เชิญเจ้าหน้าทีครับ

-13นิติกร

เนืองจากสภาพพื้นทีในปัจจุบันมีการพัฒนาท่าให้มพี ื้นทีสาธารณะเพิมขึน้ เช่น ถนนสีเลน
ตัดใหม่ตามโครงการทางลอด ท่าให้มกี ารจ่าหน่ายสินค้าในทางสาธารณเพิมมากขึ้น
เทศบัญญัติฉบับนีจ้ ะเป็นเครืองมือในการจัดระเบียบร้านค้าต่างๆดังกล่าวในเขตพืน้ ที
เทศบาลต่าบลแม่วาง ขอบคุณค่ะ

ประธำนสภำเทศบำล เจ้าหน้าทีก็ได้ชีแ้ จงเพิมเติมเกียวกับร่างเทศบัญญัติน้ี ให้ทีประชุมได้พิจารณาแปรญัตติ
อีกครั้งครับ สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ เรียนเชิญครับ ไม่มสี มาชิกท่านใดทีจะ
ประสงค์จะแปรญัตติ ขอมติทีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ โปรดยก
มือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุมให้คงร่างเดิมไว้ ในการพิจารณาวาระที 3 ไม่มกี ารอภิปรายขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง วาง เรือง การ
จ่าหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล 5.4 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง ตลาด พ.ศ. 2558
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. 2543 เรือง ตลาด พ.ศ. 2558ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2543 เรือง ตลาด ซึงตราขึ้น ใช้บังคับในพื้นที เทศบาลต่ าบลแม่วาง
(เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามทีมีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจเจ้าพนักงานท้อ งถิ นไว้
ตามพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแก้ไ ขเพิ มเติม มีข้อก่าหนด
หลายประการ ไม่ส อดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ บริบททางสังคม และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทีเปลียนแปลงไปของพื้นทีในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบลแม่วาง ทั้งในด้าน
ข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงจ่าเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี

-
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อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที
แก้ไขเพิมเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง จึงได้ยกร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง ตลาด พ.ศ. 2558 เพือใช้บังคับในเขตเทศบาล
ต่าบลแม่วาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นทีต่อไป จึงเรียนมาเพือโปรดให้
สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป และขอเสนอให้พิจารณา 3
วาระรวด
ประธำนสภำเทศบำล ขอให้เจ้าหน้าทีชีแ้ จงเกียวกับเทศบัญญัติน้ีครับ
นิติกร

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง ตลาด พ.ศ. 2558 แก้ไขเปลียนแปลงทั้ง
ฉบับเนืองจากมีกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ก่าหนดให้ตลาดมี
2 ประเภท จากเดิม 3 ประเภท ท่าให้ต้องยกร่างใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ในส่วนของบทบัญญัติ
ต่างๆได้อาศัยอ้างอิงจากกระทรวงฉบับดังกล่าวมา ตราเทศบัญญัติฉบับนี้ มีการแก้ไข
เปลียนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดตัง้ ตลาด ขอบคุณค่ะ

ประธำนสภำเทศบำล ทาง เจ้าหน้าทีได้ชีแ้ จง คณะผูบ้ ริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง
เรือง ตลาด พ.ศ. 2558 เพือให้ทีประชุมได้พิจารณา และได้เสนอพิจารณา 3 วาระ
รวด สมาชิกท่านใดให้ประชุม 3 วาระรวด โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล ทีประชุมเห็นชอบ 11 เสียง ให้พจิ ารณา 3 วาระรวด วาระที 1เห็นชอบรับหลักการ
สมาชิกท่านใดทีจะแสดงความคิดเห็นอภิปราย เกียวกับญัตติน้กี ่อนทีเราจะรับหลักการ
เชิญครับสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต่าบลต่าบลแม่วางนี้ ไม่มี ผมขอมติทีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง ตลาด พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการโปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

-
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ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุม เห็นชอบ 11 เสียง เห็นชอบรับหลักการ ในการพิจารณา 3 วาระรวด
การพิจารณาวาระที 2 นั้น ให้ทีประชุมสภาท้องถินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานทีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร
ญัตติ เรียนเชิญครับ ไม่มีสมาชิกท่านใดทีจะประสงค์จะแปรญัตติ ขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุมให้คงร่างเดิมไว้ ในการพิจารณาวาระที 3 ไม่มกี ารอภิปรายขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง ตลาด พ.ศ.
2558 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล 5.5 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง
ด้ว ย เทศบัญ ญัติเ ทศบาลต่า บลบ้า นกาดว่า ด้ว ยการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2543 เรือง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ซึงตราขึ้นใช้
บังคั บ ในพื้นทีเทศบาลต่าบลแม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม ) ตามทีมี บทบัญญั ติ
ก่าหนดให้อ่านาจเจ้าพนักงานท้องถินไว้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และทีแก้ไขเพิมเติม มีข้อก่าหนดหลายประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริบททาง
สั งคม และสภาพแวดล้ อมต่างๆ ที เปลี ยนแปลงไปของพื ้น ที ในความรับ ผิด ชอบของ
เทศบาลต่าบลแม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
จึง จ่ า เป็น ต้อ งตราเทศบัญ ญัต ินี ้ อาศั ย อ่ า นาจตามความ ในมาตรา 60 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย
นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง จึงได้ยกร่ าง เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558 เพือใช้บังคับในเขตเทศบาลต่าบล
แม่วาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นทีต่อไป จึงเรียนมาเพือโปรดให้สภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระ
รวด

-
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ประธำนสภำเทศบำล ขอให้เจ้าหน้าทีชีแ้ จงเกียวกับเทศบัญญัติน้ีครับ
นิติกร

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2558 ขอแก้ไขข้อ 2 ตรงค่าว่าเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เป็น เทศบาลต่าบลแม่วาง
บทบัญญัติทีเพิมใหม่ 1. ก่าหนดประเภทสัตว์ทีต้องควบคุมการเลี้ยงในเขตเทศบาลต่าบล
แม่วาง 2. ก่าหนดข้อปฏิบัติเกียวกับผูน้ ่าเข้าสัตว์เลีย้ งจากต่างประเทศ เพิมหมวดที 2
ว่าด้วยการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขใสเขตเทศบาลต่าบลแม่วาง โดยเฉพาะการเลี้ยงสุนัข
เพิมบทก่าหนดโทษ ขอบคุณค่ะ

ประธำนสภำเทศบำล ทาง เจ้าหน้าทีได้ชีแ้ จง คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง
การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558 เพือให้ทีประชุมได้พิจารณา และ
ได้เสนอพิจารณา 3 วาระรวด สมาชิกท่านใดให้ประชุม 3 วาระรวด โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล ทีประชุมเห็นชอบ 11 เสียง ให้พจิ ารณา 3 วาระรวด วาระที 1เห็นชอบรับหลักการ
สมาชิกท่านใดทีจะแสดงความคิดเห็นอภิปราย เกียวกับญัตติน้กี ่อนทีเราจะรับหลักการ
เชิญครับสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต่าบลต่าบลแม่วางนี้ ไม่มี ผมขอมติทีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง เรือง การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุม เห็นชอบ 12 เสียง เห็นชอบรับหลักการ ในการพิจารณา 3 วาระรวด
การพิจารณาวาระที 2 นั้น ให้ทีประชุมสภาท้องถินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานทีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร
ญัตติ เรียนเชิญครับ ไม่มีสมาชิกท่านใดทีจะประสงค์จะแปรญัตติ ขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ โปรดยกมือขึน้

-17มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุมให้คงร่างเดิมไว้ ในการพิจารณาวาระที 3 ไม่มกี ารอภิปรายขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยก
มือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล 5.6 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง สถานทีจ่าหน่าย
อาหารและสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ. 2558
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วางด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. 2543 เรือง สถานทีจ่าหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร ซึงตราขึ้นใช้บังคับใน
พืน้ ทีเทศบาลต่าบลแม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามทีมีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจ
เจ้าพนักงานท้องถินไว้ ตามพระราชบัญญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแก้ไ ข
เพิ มเติม มีข้อ ก่ า หนดหลายประการ ไม่ส อดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ บริบ ททาง
สั ง คม และสภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ที เปลี ยนแปลงไปของพื้ น ที ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
เทศบาลต่าบลแม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ จึง
จ่าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง จึงได้ยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง สถานทีจ่าหน่ายอาหาร
และสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ. 2558 เพือใช้บังคับ ในเขตเทศบาลต่าบลแม่วาง ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นทีต่อไป จึงเรียนมาเพือโปรดให้สภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป และขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวด

ประธำนสภำเทศบำล ขอให้เจ้าหน้าทีชีแ้ จงเกียวกับเทศบัญญัติน้ีครับ
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ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง สถานทีจ่าหน่ายอาหารและสถานทีสะสม
อาหาร พ.ศ. 2558 ขอแก้ไขข้อ 2 ตรงค่าว่าเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เป็น เทศบาล
ต่ า บลแม่ ว าง เพิ มเติ ม การขอรั บ ใบอนุ ญ าต ข้ อ บทลงโทษ เป็ น ข้ อ 25 แก้ ไ ขบั ญ ชี
ค่าธรรมเนีย มเป็นกรแจ้งโดยช่วงชั้นของพื้นทีประกอบการจากเดิมเพิมพื้นทีทีละ 50
ตารางเมตร ลดลงเหลือ 20 ตารางเมตร ช่วงค่าธรรมเนียมต่างกันชัน้ ละ 50 บาท
ขอบคุณค่ะ

ประธำนสภำเทศบำล ครับ เจ้าหน้าทีได้ชี้แจง คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญ ญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง
เรือง สถานทีจ่าหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ. 2558 เพือให้ทีประชุมได้
พิจารณา และได้เสนอพิจารณา 3 วาระรวด สมาชิกท่านใดให้ประชุม 3 วาระรวด โปรด
ยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล ทีประชุมเห็นชอบ 11 เสียง ให้พจิ ารณา 3 วาระรวด วาระที 1เห็นชอบรับหลักการ
สมาชิกท่านใดทีจะแสดงความคิดเห็นอภิปราย เกียวกับญัตติน้กี ่อนทีเราจะรับหลักการ
เชิญครับสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต่าบลต่าบลแม่วางนี้ ไม่มี ผมขอมติทีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง สถานทีจ่าหน่ายอาหารและสถานทีสะสม
อาหาร พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุม เห็นชอบ 12 เสียง เห็นชอบรับหลักการ ในการพิจารณา 3 วาระรวด
การพิจารณาวาระที 2 นั้น ให้ทีประชุมสภาท้องถินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานทีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร
ญัตติ เรียนเชิญครับ ไม่มีสมาชิกท่านใดทีจะประสงค์จะแปรญัตติ ขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

๑1 เสียง
1 เสียง

-19ประธำนสภำเทศบำล มติทีประชุมให้คงร่างเดิมไว้ ในการพิจารณาวาระที 3 ไม่มกี ารอภิปรายขอมติทีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรือง สถานทีจ่าหน่าย
อาหารและสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ขำดประชุม

ระเบียบวำระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

๑1 เสียง
1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านหลักจากเลิกประชุมสภาครั้งทีแล้วเชิญร่วมปลูกต้นไม้
ด้านข้างส่านักงานครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกียวกับการ
ท่างานของผู้บริหารขอเรียนเชิญครับ เชิญคุณคุณธนวัฒน์ ครับ
นำยธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ นายธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
อยากจะสอบถามผู้บริหารเกียวกับโครงการก่อสร้างรางระบายน้่า คสล.(บ้านแม่ออน
สมใจ) หมูท่ ี 4 ต.ดอนเปา เมือด่าเนินการแล้วเสร็จไม่สามารถระบายน้่าจากรางระบาย
น้่าฝั่งตรงข้ามถนนได้ อยากให้ผบู้ ริหารได้อธิบายด้วยครับ
ประธำนสภำเทศบำล เชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง ตอนนี้เรามีโครงการทีจะท่าต่อเนืองจากโครงการนีเ้ พือเป็น
การแก้ไขปัญหาและจะได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2559 ครับ

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกียวกับการท่างานของผูบ้ ริหารขอเรียน
เชิญครับ(ไม่ม)ี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอ
ปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑1.35 น.
(ลงชือ)

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางพรรณี ผัดดี)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
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(ลงชือ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ สุรินต๊ะ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ บุญมี)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ เจริญวรรณ์)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร อุ่นเมืองอินท์)

