รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่วาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่วาง
--------------------------------------ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ผู้มาประชุม
ชื่อ - สกุล
นายสง่า กันธิยะ
นายสมบัติ ก่าผัน
นายธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ
นายนิกร อุ่นเมืองอินท์
นายนพดล สุวรรณ
นายประดิษฐ์ บุญมี
นายวิรัตน์ ค่าประเสริฐ
นายศร จันทร์ตา
นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
นางสมศรี บุญมา
นายอ่านวย เต๋จา

๑
๒
๓
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12
13

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายทองค่า พรหมเย็น
นางสายฝน สินธุมัด
นายจ่ารูญ พลอยแดง
นายศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
นายไพโรจน์ นันโท
นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
นายชูชีพ ศิริ
นายถาวร จองส่างปัน
นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
ว่าทีร้อยตรีวุธิชัย ค่าพิบูลย์
นางณัชชา จันทร์เพ็ญ
นายพิศาล แสงรัตน์
นางพรรณี ผัดดี

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สง่า กันธิยะ
สมบัติ ก่าผัน
ธนวัฒน์ สุรินต๊ะ
นิกร อุ่นเมืองอินท์
นพดล สุวรรณ
ประดิษฐ์ บุญมี
ลาป่วย
ศร จันทร์ตา
ศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
สมศรี บุญมา
อ่านวย เต๋จา

นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ทีปรึกษานายกฯ
ปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง
รองปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง
ผูอ้ ่านวยการกองช่าง
ผูอ้ ่านวยการกองสาธารณสุข
ผูอ้ ่านวยการกองคลัง
หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอ่านวยการ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
ทองค่า พรหมเย็น
สายฝน สินธุมัด
จ่ารูญ พลอยแดง
ศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
ไพโรจน์ นันโท
อุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
ถาวร จองส่างปัน
วุธิชัย ค่าพิบูลย์
ณัชชา จันทร์เพ็ญ
พิศาล แสงรัตน์
พรรณี ผัดดี

หมายเหตุ

-๑เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ

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 ท่านรองปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนไตร และ
ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป ประกาศอ่าเภอแม่วาง เรือง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 ด้วยอ่าเภอ
แม่วาง ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 เพือด่าเนินการยกร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ. 2558 เพือน่างบประมาณมา
แก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน อาศัยอ่านาจตามค่าสังจังหวัดเชียงใหม่ ที
206/2556 ลงวันที 21 มกราคม 2556 มอบอ่านาจให้นายอ่าเภอปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญตาม
พระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไ ขเพิมเติมจนถึง (ฉบับ ที 13) พ.ศ.2552
มาตรา 26 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ประจ่าปี
พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที 4-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
นางสาวนิตยิ า พงษ์พานิช นายอ่าเภอแม่วาง

ประธานสภาเทศบาล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน พร้อมทั้งผูบ้ ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง
ปลั ด เทศบาล และพนั ก งานเทศบาลทุ ก ท่ า นวั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที 1 ประจ่าปี ๒๕๕8 วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล
แม่วางเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
-(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-2ประธานสภาเทศบาล ในวาระการนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยที
๓ ครั้งที 3 เมือวันที 2 กันยายน ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้ตรวจดูรายงานการ
ประชุมว่ามีเนื้อหาหรือข้อความใดบ้างทีไม่เป็นไปตามการประชุม (ไม่ม)ี เมือไม่มีถือว่า
สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รับรองในรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที 3 เมือวันที 2 กันยายน 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
(ไม่ม)ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นข้อ ๔.1 เรือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558วาระที 2
(แปรญัตติ) สภาเทศบาลต่าบลแม่วางได้ก่าหนดให้มีระยะเวลาค่าแปรญัตติตั้งแต่วันที 2
กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ,วันที 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. -17.30 น. และวันที 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 17.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และก่าหนดวันประชุม ของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวัน ศุกร์ ที 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไปแล้วนัน้ จึงขอ
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงต่อทีประชุมสภาเทศบาล ครับ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ทีเคารพ
(นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก) กระผม นายศรี พั นธ์ หลวงเป็ ก ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ขอแถลงผลการประชุม ดังนี้
ข้อ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดยืน
แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงร่างเดิม
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว
ไม่มสี มาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดยืนแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ
ให้คงร่างเดิม

-3ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 1,383,๐0๐.- บาท ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
ท่านใดยืนแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงร่างเดิม
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็ นจานวนรวม
ทั้งสิ้น 1,383,๐0๐.- บาท ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดยืนแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงร่างเดิม
ข้อ ๕. ให้ นายกเทศมนตรี ต าบลแม่ ว างปฏิ บั ติ ก ารเบิ ก จ่ ายงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต่าบลแม่วาง ท่านใดยืนแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้คงร่างเดิม
ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่วางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
นี้ ไม่มสี มาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านใดยืนแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มี
มติ ให้คงร่างเดิม
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านครับ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวาระที่ 2 (แปรญัตติ)

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นข้อ 5.1 เรือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 1) ประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 วาระที 2
(แปรญัตติ) ในวาระนีจ้ ะมีสมาชิกท่านใดจะอธิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมเชิญ
ครับ (ไม่ม)ี ผมขอมติจากทีประชุมสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้คงร่างเดิม โปรดยกมือขึน้
ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 10 เสียง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิม โปรดยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ - เสียง

-45.2 เรื่ อ ง การพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 1)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558ในวาระที่ ๓ (ลงมติ)
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นข้อ ๔.2 เรือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 1) ประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558วาระที ๓
(ลงมติ) ในวาระนีจ้ ะไม่มกี ารอภิปราย ให้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หรือไม่ ดังนัน้ ผมจึงขอ
มติจากทีประชุมสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิมเติม (ฉบับที 1) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 10 เสียง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม (ฉบับที 1)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกียวกับการท่างานของผู้บริหารขอเรียน
เชิญครับ (ไม่ม)ี เมือไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดประชุม เวลา 10.20 น.

(ลงชือ)

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางพรรณี ผัดดี)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป 5
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(ลงชือ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ สุรินต๊ะ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ บุญมี)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร อุ่นเมืองอินท์)

