รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 สิ งหาคม ๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตาบลไชยสถาน
************************************
ผู้มาประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายอังกูร จันทะวงค์
2 นายชาตรี
ใจคะจัด
3 นายอนุพงค์ อินทะชัย
4 นายสาราญ กันไชย
5 นางเหรี ยญทอง อุตมะ
6 นายนพดล กันธะวิลา
7 นางสาวนงนุช โพธา
8 นายณรงค์ อุปพันธ์
9 นายมนัส
มะโนรส
10 นายนงนุช ทิพย์ภาษา
๑1 นายทนง พวงพฤกษ์
๑2 นายชาญ ปันปวง
ผู้ไม่ มาประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบุญโสต สมมนุษย์
2 นายอิ่นแก้ว อินทะชัย
3 นางพรทิพย์ สุ ภาพพรชัย
4 นายบุญโท กันธามณี
5 นางสาวนันทิยา สาระทูล
6 นายสมบัติ ศรี พงษ์สุวรณ

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
อังกูร จันทะวงค์
ชาตรี
ใจคะจัด
อนุพงค์ อินทะชัย
สาราญ กันไชย
เหรี ยญทอง อุตมะ
นพดล กันธะวิลา
นงนุช โพธา
ณรงค์ อุปพันธ์
มนัส
มะโนรส
นงนุช ทิพย์ภาษา
ทนง พวงพฤกษ์
ชาญ ปันปวง

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
บุญโสต สมมนุษย์
อิ่นแก้ว อินทะชัย
พรทิพย์ สุ ภาพพรชัย
บุญโท กันธามณี
นันทิยา สาระทูล
สมบัติ ศรี พงษ์สุวรรณ

หมายเหตุ

๒

/ ผูเ้ ข้าร่ วม...
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ
ธี รวัฒน์ ปลัดกองวัน

7

นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน

หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด

8

นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว

ผูอ้ านวยการกองคลัง

อัญชลี

หมายเหตุ

เมืองแก้ว

หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง

9

นายปิ ติพล

มาระวิชยั

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกอง
ช่าง

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา

ปิ ติพล มาระวิชยั

รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการ
กองการศึกษา

ศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

นางสาวเปรมฤดี สังวรรณะ

นักวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ

เปรมฤดี สังวรรณะ

12

นางสาวพริ้ มรวี สมงาม

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและแผนงาน

พริ้ มรวี สมงาม

13

นางสาวสุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและ
แผน

สุพิชญาภัค วรัทนัยรัศมี

10

นางสาวศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์

11

ระเบียบวาระการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่ อง ด่วน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง กระทูถ้ าม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง เพื่อพิจารณา
- ญัต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอร่ า งเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 (วาระรับหลักการ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ามี)

๓
เมื่ อ ถึ ง ก าหนดเวลานั ด ประชุ ม แล้ว เลขานุ ก ารสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน ได้
ตรวจสอบรายชื่ อสมาชิ กสภาท้องถิ่นผูม้ าประชุ มที่ได้ลงชื่ อแล้ว เห็นว่ามีสมาชิ กสภาเทศบาลมา
ประชุม
ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรี ยกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม
เริ่มประชุ ม

เวลา 09.3๐ น. สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลไชยสถานมาพร้ อมกันครบองค์ประชุ มแล้ว
ประธานสภา จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ประธานสภา
กล่าวเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558 และแจ้งสมาชิ กสภาเทศบาลว่าช่วงนี้ เป็ นฤดูฝน ฝนตกในหลายพื้นที่ ขอให้สมาชิ ก
สภาเทศบาลช่วยดูแลพี่นอ้ งประชาชนในตาบล
/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
มอบหมายให้เลขานุ การสภาท้องถิ่ น อ่านรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชย
สถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ให้ที่ประชุม
รับทราบ
อ่านรายงานการประชุ มให้ที่ประชุ มรับทราบ ซึ่ งรายงานการประชุ มได้มีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุ มสภาลงลายมือชื่ อรับรองการประชุมและประธานสภาได้ลงลายมือชื่ อ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
สอบถามที่ประชุ มว่า มีสมาชิ กท่านใดจะขอแก้ไข หรื อเพิ่มเติม หรื อไม่ หากไม่มีขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลไชยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕
8
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบในการรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10
เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่ วน
-ไม่มี-

๔
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ ามี)
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

เรื่องเพือ่ พิจารณา
- ญัต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบในการเสนอร่ า งเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่1 (วาระรับหลักการ)
เชิญนายกเทศมนตรี ช้ ีแจง
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยสถาน
บั ด นี้ ถึ ง เ ว ล า ที่
คณะผูบ้ ริ หารของเทศบาลตาบลไชยสถานจะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาเทศบาลตาบลไชยสถานอี กครั้ งหนึ่ ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบล
ไชยสถานจึ งขอชี้ แจงให้ท่านประธานและสมาชิ กทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลตาบลไชยสถานมี
สถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ น 22,638,212.95 บาท
1.1.2 เงินสะสม 7,110,600.98 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม 11,668,136.92 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน ..........-.......... โครงการ
รวม .........-........... บาท
1.1.5 รายการที่ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน จานวน .........-........... โครงการ
รวม ...........-......... บาท
1.2 เงินกูค้ งค้าง ..........-.......... บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี งบประมาณ 2557
(1) รายรับจริ งทั้งสิ้ น 40,590,021.24 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
2,661,531.35 บาท

๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต

1,077,831.25

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

383,560.22

บาท
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
203,650.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจดั สรร
31,355,748.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4,907,700.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ 11,127,480.00 บาท
(3) รายจ่ายจริ ง จานวน 33,141,462.02 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
1,606,755.83 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชัว่ คราว)
11,478,317.94 บาท
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
12,581,156.33 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)
5,315,380.27 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
33,600.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,126,251.65 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ 11,127,480.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
6,376,024.55 บาท

/2.2 รายจ่าย...

2.2 รายจ่ าย

๖
รายจ่ าย
จ่ ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชัว่ คราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจ่ ายจากงบประมาณ

รายจ่ ายจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

1,606,755.83
11,478,317.94

1,610,250
14,009,570

1,888,990
14,819,340

12,581,156.33

12,208,380

12,946,820

5,315,380.27

5,009,500

6,051,850

33,600.00
2,126,251.65

2,122,300
40,000

40,000
2,753,000

33,141,462.02

35,000,000

38,500,000

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2559 ของเทศบาลตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๗
ด้ าน
ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
17,051,600
290,000
3,503,820
2,986,280
117,000
5,473,000
601,000
1,773,000
4,521,000
40,000
2,183,300
38,500,000

/ส่ วนรายละเอียด...

ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

ส่ วนรายละเอี ยดค่าใช้จ่า ยอื่ น ๆ นั้น ปรากฏตามร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว
ตามที่นายกเทศมนตรี ตาบลไชยสถานได้นาเสนอมานั้น มี สมาชิ กท่านใดมีขอ้ ซักถาม
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถาม ขอมติ ที่ประชุ มว่าจะรับหลักการแห่ งร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรื อไม่
ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบรับหลักการร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10 เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง

๘
เลขานุการสภา

เนื่ อ งจากตามระเบี ย บฯ ญัตติ ร่า งเทศบัญญัติง บประมาณ จะพิ จารณา 3 วาระรวด
ไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่นอ้ ยกว่า 24
ชัว่ โมง นับแต่สภาท้องถิ่ นมีมติรับหลักการแห่ งร่ างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น และต้องส่ งร่ าง
เทศบัญญัติน้ นั ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอี ยด และที่ ประชุ มสภาท้องถิ่ น
จะต้ อ งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ด้ ว ย ส าหรั บ
คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่ า งเทศบัญญัติน้ นั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ
107 ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ ให้สมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เสนอชื่ อสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อบุ คคลที่ไม่ได้เป็ นสมาชิ กสภาท้องถิ่ นแล้วแต่กรณี ในกรณี ที่
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นเป็ นผูเ้ สนอ ต้องมี สมาชิ กสภาท้องถิ่ นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่ วนกรณี
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นผูเ้ สนอ ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง โดยประกอบด้วยสมาชิ กสภาท้องถิ่น หรื อบุคคล
ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

การเสนอชื่ อ ให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุ มมีมติเป็ นอย่างอื่นและให้
นาวิธีการคัดเลือกตามข้อ 12 ใช้บงั คับโดยอนุโลม
ประธานสภา
สอบถามที่ ประชุ มว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติใหม่ หรื อจะใช้คณะกรรมการ
แปรญัตติชุดเดิม
นางเหรียญทอง อุตมะ
นางเหรี ยญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่ างเทศบัญญัติ จานวน 7 คน
ประธานสภา
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายสาราญ กันไชย
2. นางสาวนุงนุช โพธา
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด เห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

/มติที่ประชุม...

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบให้ มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จานวน 7 คน
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10 เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง

๙
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง
ประธานสภา
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และให้มีผรู้ ับรองจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
นางเหรียญทอง อุตมะ
นางเหรี ยญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นางสาวนงนุช โพธา เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายมนัส มะโนรส
2. นายนพดล กันธะวิลา
นางสาวนงนุช โพธา
นางสาวนงนุช โพธา สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นางเหรี ยญทอง อุตมะ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายสาราญ กันไชย
2. นายณรงค์ อุปพันธ์
นายนงนุช ทิพย์ ภาษา
นายนงนุช ทิพย์ภาษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายณรงค์ อุปพันธ์ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายสาราญ กันไชย
2. นางสาวนงนุช โพธา
นายอนุพงค์ อินทะชั ย
นายอนุพงค์ อินทะชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายสาราญ กันไชย เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายนงนุช ทิพย์ภาษา
2. นายนพดล กันธะวิลา
นายณรงค์ อุปพันธ์
นายณรงค์ อุปพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอ นายนพดล กันธะวิลา เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายทนง พวงพฤกษ์
2. นายชาญ ปันปวง
นางสาวนงนุช โพธา
นางสาวนงนุช โพธา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายมนัส มะโนรส เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภา
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายณรงค์ อุปพันธ์
2. นายสาราญ กันไชย

๑๐
/นางเหรี ยญทอง...
นางเหรียญทอง อุตมะ
ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

ประธานสภา

นายณรงค์ อุปพันธ์

ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

นางเหรี ยญทอง อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายอนุพงค์ อินทะชัย เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายสาราญ กันไชย
2. นายชาญ ปันปวง
มีสมาชิกเทศบาลท่านใด ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรื อไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบให้ นางสาวนงนุช โพธา , นางเหรี ยญทอง อุตมะ , นายณรงค์ อุปพันธ์ , นาย
สาราญ
กันไชย , นายนพดล กันธะวิลา , นายมนัส มะโนรส และนายอนุพงค์ อินทะชัย
เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ หรื อไม่
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบให้ นางสาวนงนุช โพธา , นางเหรียญทอง อุตมะ , นายณรงค์
อุปพันธ์ , นายสาราญ กันไชย , นายนพดล กันธะวิลา , นายมนัส มะโนรส และนายอนุพงค์ อิน
ทะชัย เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10 เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง
ลาดับต่อไปขอให้ที่ประชุ มพิจารณาว่าจะกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติเป็ นเวลา
เท่ า ใด แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 24 ชั่ ว โมง ตามความข้ อ 45 วรรคสาม แห่ งระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
นายณรงค์ อุปพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 19 สิ งหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 20 สิ งหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตาบลไชยสถาน
ขอผูร้ ับรองจานวน 2 คน
1. นายสาราญ กันไชย
2. นายทนง พวงพฤกษ์
สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด เห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 19 สิ งหาคม 2558 เวลา
14.00 น. ถึงวันที่ 20 สิ งหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตาบลไชยสถาน
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10 เสี ยง

๑๑
ไม่ เห็นชอบ
งดออกเสี ยง

2

เสี ยง
เสี ยง

/ประธานสภา...
ประธานสภา

มติทปี่ ระชุ ม

เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมตรวจร่ างและพิจารณาคาแปรญัตติในวันที่ 20
สิ งหาคม 2558 เวลา 15.00 น. และเสนอให้ประชุมสภาเพื่ อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2558
เวลา 09.00 น. มี ส มาชิ ก ท่ า นใดมี ข ้อเสนอแนะ หากไม่มี ขอมติ ที่ ประชุ มให้ความเห็ นชอบ
กาหนดประชุ มตรวจร่ างและพิจารณาคาแปรญัตติในวันที่ 20 สิ งหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ
ห้องประชุ มเทศบาลตาบลไชยสถาน และประชุ มสภาเพื่อ พิจารณา
ร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ในวันที่ 24
สิ งหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ว่าเห็นชอบตามที่ได้เสนอไปหรื อไม่
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบให้ กาหนดประชุ มตรวจร่ างและพิจารณาคาแปรญัตติในวันที่ 20
สิ งหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตาบลไชยสถาน และ
ประชุ มสภา
เพื่อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ในวาระที่ 2
และวาระที่ 3 ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ด้ วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบ
10 เสี ยง
ไม่ เห็นชอบ
เสี ยง
งดออกเสี ยง
2
เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานสภา

มีสมาชิ กสภาเทศบาล ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อข้อเสนอแนะ ขอให้แสดงความเห็นได้
โดยเริ่ มจากสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนพดล กันธะวิลา

นายนพดล กันธะวิลา สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 1 หารื อการแก้ไขปั ญหาน้ าท่ วมขัง
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 8 และกระจกนูน ที่ติดตั้งภายในหมู่บา้ น หายไปจานวน 3 จุด

นายกเทศมนตรี

ให้กองช่างดาเนินการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๑๒
นางสาวนงนุช โพธา

นางสาวนงนุ ช โพธา
ขัง ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 3

สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 1 หารื อการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม

ให้กองช่างดาเนินการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

นายกเทศมนตรี
นางเหรียญทอง อุตมะ

นางเหรี ยญทอง อุตมะ สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 1 หารื อการแก้ไขปั ญหาถนนบริ เวร
หน้าโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ต.ไชยสถาน ไปจนถึงหน้าบ้านนางจันทร์ ฉาย หมู่ที่ 2 เกิดการ
ยุบตัว

นายกเทศมนตรี

ให้กองช่ างดาเนิ นการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หาร เพื่อของบประมาณสนับสนุ นจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

นายสาราญ กันไชย

นายสาราญ กันไชย สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 1 หารื อการแก้ไขปั ญหาถนนสายกลาง
หมู่บา้ น หมู่ที่ 3 เกิดการยุบตัว และถนนข้างวัด และหน้าวัดศรี บุญเรื อง หมู่ที่ 3 มีปัญหาผิวถนน
ไม่เสมอกับท่อระบายน้ าที่ก่อสร้างใหม่
/นายกเทศมนตรี ...
ให้กองช่างดาเนินการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

นายกเทศมนตรี
นายมนัส มะโนรส

นายมนัส มะโนรส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้มีประชาชนในหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 ได้แจ้ง
ว่าเดิมเทศบาลได้นาเครื่ องสู บน้ า (ไดโว่) ไปติดตั้งให้ แต่เกิดเสี ยเทศบาลจึงได้นามาซ่ อมแซม แต่
ยังไม่เห็นนาไปติดตั้งไว้ที่เดิม
เครื่ องสู บน้ า (ไดโว่) อยู่ระหว่างการนาไปซ่ อมแซม หากดาเนิ นการเรี ยบร้ อยจะนาไป

นายกเทศมนตรี
ติดตั้ง
นายมนัส มะโนรส

นายมนัส มะโนรส สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 2 แจ้งว่าถนนทางเข้าหมู่บ ้าน ด้านข้า ง
เซเว่น หมู่ที่ 6 ยังไม่ได้ดาเนินการ

นายกเทศมนตรี

ให้กองช่างดาเนินการซ่อมแซมไปพลางก่อน ส่ วนที่จะดาเนิ นการก่อสร้างให้ รอให้เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2559 อนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้วจะดาเนินการต่อไป

นายณรงค์ อุปพันธ์

นายณรงค์ อุ ปพันธ์ สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 2 หารื อการแก้ไขปั ญหาน้ า ท่วมขัง ใน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 7 และการก่อสร้างราวกันตกข้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 7

นายกเทศมนตรี
ประธานสภา

ให้กองช่างดาเนินการสารวจและรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่ องอื่นใดจะเสนออีกหรื อไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอปิ ดประชุม

๑๓
ปิ ดประชุ ม
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