
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖3 

วันที่  26 สิงหาคม ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัชวาลย์ วรรณมาลา ประธานสภาฯ ชัชวาลย์ วรรณมาลา  
๒ นายบุญเสริญ ฟองค า รองประธานสภา ฯ บุญเสริญ ฟองค า  
๓ นายสมพงษ์ ศรีเรือง สมาชิกสภา เขต 1 สมพงษ์ ศรีเรือง  
4 นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ สมาชิกสภา เขต 2 จ าลอง บ้านเกาะใต้  
5 นายบุญมี ใจแข็ง สมาชิกสภา เขต 2 บุญมี ใจแข็ง  
6 นายยงยุทธ ทิเขียว สมาชิกสภา เขต 2 ยงยุทธ ทิเขียว  
7 นายบุญชัย กิติกุศล สมาชิกสภา เขต 2 -  
8 นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว สมาชิกสภา เขต 1 บ าเพ็ญ ดวงแก้ว  
9 นางนิภา ว่องไว สมาชิกสภา เขต 1 นิภา ว่องไว  

10 นายจ านงค์ วงค์ค าเรือง สมาชิกสภา เขต 1 จ านงค์ วงค์ค าเรือง  
11 นางรุ่งนภา จมภู เลขานุการสภาฯ รุ่งนภา จมภู  

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทรัพย์ทวี  ค ามา นายกเทศมนตรี ทรัพย์ทวี ค ามา  
๒ นายอินสอน จันทะมงคล รองนายกเทศมนตรี อินสอน จันทะมงคล  
๓ นายสุระกัน วัยภา รองนายกเทศมนตรี สุระกัน วัยภา  
๔ นายอิ่นแก้ว  แก่นสาร ที่ปรึกษานายกฯ อ่ินแก้ว  แก่นสาร  
๕ นายสถาพร  เสาร์แก่น เลขานุการนายกเทศมนตรี สถาพร  เสาร์แก่น  
6 นายชานนท์ เสาร์แก่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ชานนท์ เสาร์แก่น  
7 นายธนพล ปวงเรือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ธนพล ปวงเรือน  
8 ร.ต.ธงชัย ดวงสว่าง ประธานชุมชนเจริญทรัพย์ ธงชัย ดวงสว่าง  
9 นายสนิท กิติกุศล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ 6 สนิท กิติกุศล  

10 นายสันต์โดด ดอกจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สันต์โดด ดอกจันทร์  
๑1 นายติ่ง มงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ติ่ง มงคล  
12 นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาล นิศาชล ทองขาว  
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เลขานุการได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างที่มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าครบ
องค์ประชุม ดังนี้ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง มาประชุม   จ านวน  11  คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่มาประชุม   จ านวน    -   คน 
- มีผู้เขา้ร่วมประชุม  จ านวน   ๑2   คน 

           เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธานสภา เรียนท่านนายก รองนายก  สมาชิกสภาสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง และผู้น าชุมชนทุกท่าน

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
๒๕๖3 มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑1 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ถึงเวลา
อันสมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
            ๑.การเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
                          วาระท่ี 2  การแปรญัตติ 
            2.การเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
                          วาระท่ี 3  การลงมติ 
   ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
            1.การรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภา  ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม

๒๕๖3 ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการ
ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อย ท่านคงได้อ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้ามีกรุณายก
มือได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
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ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอ
มติที่ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน  10  เสียง   
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่

ผ่านมา กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1.การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  

               วาระท่ี 2 การแปรญัตติ  
ประธานสภา ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติชี้แจงครับ 
นายจ าลอง บ้านเกาะใต้ 
ประธานแปรญัตติ 

ผมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง ได้ก าหนดวันยื่นขอแปรญัตติ โดยให้ยื่นค าขอแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 
15-17 สิงหาคม 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมามีความถูกต้อง เหมาะสม
ดีแล้ว จึงไม่ประสงค์แปรญัตติ และให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ประธานสภา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลยื่นค าขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ประสงค์แปรญัตติ พิจารณา
เห็นแล้วว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมดีแล้ว ให้คงไว้ตามร่างเดิมจึงถือว่าผ่านการพิจารณา 
วาระท่ี 2 ไป 

ประธานสภา ก่อนที่จะประชุมพิจารณา วาระที่ 3 การลงมติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้สมาชิกสภาได้มีเวลาในการคิดพิจารณาให้
รอบคอบ ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 
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2.การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
               วาระท่ี  3  การลงมติ    

ประธานสภา ต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใด
ซักถามแล้ว ถือว่าทุกท่านเข้าใจในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัตินี้ตรงกัน ผมจะขอมติที่
ประชุม หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จ านวน 10 เสียง 

ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรุณายกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
ประธานสภา หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

 
ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องอ่ืน ๆ 
        1.การรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
ประธานสภา        ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ผมอยากจะขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล

แม่ท่าช้าง เพราะเนื่องด้วยปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ มาทางเทศบาลมาหลายเรื่อง 
ในฐานะที่ทุกท่านที่มาประชุมเป็นผู้น าชุมชน และตัวแทนของชุมชน อยากจะแจ้งให้
ทราบถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาที่เทศบาล การร้องเรียนถ้าตาม
กระบวนการแล้วผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน ต้องส่งเรื่องร้องเรียนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมลงชื่อผู้แจ้ง โดยเอกสารที่ส่งเข้ามาเทศบาลจะเก็บไว้โดยลับไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้
ร้องเรียน หลังจากนั้นเทศบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน ซึ่งผม
มอบหมายให้รองอินสอนเป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดย
จะด าเนินการออกไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  พร้อม
ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ปัญหา และสรุปผลแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ 
และพร้อมแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา        มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม        ไม่มี 
ประธานสภา        ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอ    

       ปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563   
        ปิดประชุม เวลา 11.00  น. 
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ลงชื่อ       รุ่งนภา  จมภู              ผู้จดบันทึก    ลงชื่อ            บ าเพ็ญ ดวงแก้ว           ผูต้รวจบันทึก 
               (นางรุ่งนภา  จมภู)                  (นางบ าเพ็ญ ดวงแก้ว)                         
                 เลขานุการสภาฯ                   ประธานการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ       ยงยุทธ ทิเขียว            ผู้ตรวจบันทึก ลงชื่อ        สมพงษ์  ศรีเรือง            ผู้ตรวจบันทึก 
            (นายยงยุทธ ทิเขียว)           (นายสมพงษ์  ศรีเรือง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
           ลงชื่อ   ชัชวาลย ์ วรรณมาลา          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                      (นายชัชวาลย ์ วรรณมาลา) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
 


