บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปีพ.ศ. ๒๕60
วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ชั้น ๓
--------------------ผู้ทีม่ าประชุม
๑. นายณรงค์
เขื่อนคา
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๒. นายบุญช่วย
สิทธิผล
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๓. นายเชิด
พงษ์คา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๔. นายพีระพงษ์
เจริญพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๕. นางจันทร์ทา
สังข์ศริ ิ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๖. นางเพ็ญจันทร์
ชื่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๗. นายเอนก
งุนคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๘. นายนิกร
มหายศ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๙. นายยุทธจักร
โอบอ้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๑๐. นายประวุฒิ
ศึกษา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๑๑. นายจีรพงษ์
สุธัมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
๑๒. นายอาดิษฐ์
อินทจักร์
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกิตพิ ัฒน์
สุนทรพันธุ์
นายกเทศมนตรี
๒. นายสิทธระ
สุนทรพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
๓. นายทวีศักดิ์
กิตติกุลสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
4. นายดวงจันทร์
แก้วตา
ที่ปรึกษานายก
5. นายประยูร
วรรณราช
ปลัดเทศบาล
6. นางพวงพยอม
เทพกัญญา
ผูอ้ านวยการกองคลัง
7. นายแสวง
จันทวงค์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
8. นางสาวณิรุชา
บัวเจตธรรม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
9. นางพิมประภา
อินทร์ศรีทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑0.นายเมธี
ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๑1.สิบเอกจีรเวศน์ หล้าปาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑2.นางสาวสุกัญญา มูลถี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/ เริ่มประชุมเวลา

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ น.
เลขานุการสภาแจ้งในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน
ถือว่าครบองค์ประชุม นายณรงค์ เขื่อนคา ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว เปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล - นายอาเภอพร้าวได้ประกาศเรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยวิสามัญ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 แล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มีกาหนด
ไม่เกิน 15 วัน
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
สมาชิกสภาฯ
- เรียน ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(นายเอนก งุนคา)
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เวียงพร้าว ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 แล้ว
ไม่มกี ารแก้ไขแต่อย่างใด เห็นควรร่างเดิมไว้ทุกประการ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุม
- ไม่มีผเู้ สนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
ประธานสภาเทศบาล - เมื่ อไม่ มี ผู้ เ สนอขอแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม กระผมขอมติ ที่ ป ระชุ มรั บ รองรายงาน
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕60 ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มีมติเ ห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปีพ.ศ.๒๕60 ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
รับรอง ๑๐ เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณา
- ขอความเห็ น ชอบ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ตามมาตรา 67 ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ.2552
ตามโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
/ ประธานสภาฯ

-๓ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีได้ให้รายละเอียด โครงการดังกล่าวด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
นายกเทศมนตรี
- เรีย นประธานสภา สมาชิก สภาที่ เ คารพทุก ท่า น และคณะผู้บ ริ หารเทศบาลตาบล
(นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ ) เวียงพร้าวทุกท่าน ตามที่นายอาเภอพร้าวได้อนุมัติให้สภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปีพ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
สืบเนื่องจากอาเภอพร้าวได้ทาโครงการขอรับเงินอุดหนุนมายังเทศบาลตาบลเวียงพร้าว
โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์อาเภอพร้าว ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่
1 กั นยายน 2560 ถึ ง 30 พฤศจิ กายน 2560 ซึ่ ง เริ่ ม ด าเนิ น การในปี ง บประมาณ
พ.ศ.2560 โครงการดังกล่าวมีความจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญ ที่เทศบาลตาบลเวียงพร้าว
ต้องโอนงบประมาณของปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และต้อง
ขออนุมัติจ่ายเงินตาม มาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงิน
เพื่ อ การลงทุ น เทศบาลจะกระท าได้ เ มื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ในการโอนเงินงบประมาณซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารนั้น ได้ดาเนินการโอนงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป ในหมวดเงินเดือน
ของฝ่ายประจา ประเภทเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้เสนอขออภิปรายเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาล - เมื่ อไม่ มี ผู้ เสนอขออภิ ป รายเพิ่ มเติ ม กระผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบให้ ก ารจ่ า ยเงิ น
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
อุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ.2552 ตามโครงการพิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยครับ
ที่ประชุม
- มี มติ เ ห็น ชอบให้จ่ า ยเงิน อุ ดหนุ นตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง พระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ตามโครงการพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รับรอง ๑๐ เสียง
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญเลขานุการสภาได้อธิบายขั้นตอนการดาเนินการในลาดับต่อไปด้วยครับ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)
/ เลขานุการสภา

-๔เลขานุการสภา
- เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ตามมาตรา 67 ทวิ แล้ ว เทศบาล
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์) ตาบลเวียงพร้าวจะต้องดาเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุมัติต่อไป
ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ฯ ได้ มอบอ านาจให้ น ายอ าเภอพร้ า วเป็ นผู้ ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ แ ทน
โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ งอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๒:๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........................................เลขานุการสภาฯ/ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพร้าว

(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเอนก งุนคา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร มหายศ)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประวุฒิ ศึกษา)

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)
/ ลงชื่อเลขานุการ

-๕-

(ลงชื่อ).................................................... เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางจันทร์ทา สังข์ศิร)ิ
รั บ รองรายงานการประชุ ม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลเวี ย งพร้ า ว สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายณรงค์ เขื่อนคา)

