
 

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำป  พ.ศ.  2564  

วันที่  23  สิงหาคม  2564 
เวลา  11.30  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง 
************************* 

ผูมาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1. นายประยูร   กาบออย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ประยูร  กาบออย  
2. นายประสิทธิ์  วงคไชยา รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ประสิทธ์ิ  วงคไชยา  
3. นายสมชาติ  วงศปญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 สมชาติ  วงคปญญา  
4. นางรินรดา  เมืองเจียง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 รินรดา  เมืองเจียง  
5. นายสมนึก  กนัทะวงค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 สมนึก  กันทะวงค  
6. นางชญานิษฐ  กันทะวงค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 ชญานิษฐ  กันทะวงค  
7. นายชูชาติ  มหามิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 ชูชาติ  มหามิตร  
8. นางนิสิตรา  สายปน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 นิสิตรา  สายปน  
9. นายพงศพันธุ  เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 พงศพันธุ  เหล็กกลา  

10. นายจันทร  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 จันทร  เครื่องสนุก  
11. นางพยอม  วงคไชยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 พยอม  วงคไชยา  
12. นางรุจินา  เบาะสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 รุจินา  เบาะสาร  

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสมชาย  จนิะ นายกเทศมนตรี สมชาย  จินะ  
2 นายวิชระ   อินทรีย รองนายกเทศมนตรี วิชระ  อินทรีย  
3 นายทรงศักด์ิ  นันทาทอง รองนายกเทศมนตรี ทรงศักด์ิ  นันทาทอง  
4 นายภาณุพงษ  เลาสัตย เลขานุการนายกเทศมนตร ี ภาณุพงษ  เลาสัตย  
5 นางผองศรี  ปรีชาพงศมิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ผองศรี  ปรีชาพงศมิตร  
6 นายณทองเดช  ชำนาญยา ปลัดเทศบาลตำบลสันปามวง ณทองเดช  ชำนาญยา เลขานุการสภาฯ 

7 นายเกียรติพันธ  ฟูแสง ผูอำนวยการกองชาง เกียรติพันธ  ฟูแสง  
8 นางศศิวิมล  มลูทาทอง ผูอำนวยการกองคลัง ศศิวิมล  มูลทาทอง  
9 นายศุภกฤต  อัครพรนาคิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศุภกฤต  อัครพรนาคิน  

10 นางแสงดาว  ทิพยเนตร เจาพนักงานธุรการ แสงดาว  ทิพยเนตร  
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เปดประชุมเวลา 11.30 น.  
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงมาประชุมครบองคประชุม ประธานสภาเทศบาลตำบล 
                    สันปามวงขึ้นทำหนาที่ประธานที่ประชุมเพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  ประธานแจงใหทราบ 

- เน่ืองจากไดรับการประสานจากนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงเรื่องขอเชิญคณะผูบริหาร             
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขารวมรับฟงความคิดเห็นการดำเนินโครงการ              
วัดอนาลโยโม เดล  ณ  เทศบาลตำบลสันป าม วง ใน วันที่  23  สิ งห าคม  2564                          
เวลา 09.00 น. ซึ่งตรงกับวันนัดประชุมสภาฯ และทางเลขานุการสภาฯไดออกหนังสือ              
นัดประชุมสภาฯ ไปกอนหนาแลว จึงไดแจงใหสมาชิกสภาฯทุกทานเขารวมรับฟงความ
คิดเห็นโครงการวัดอนาลโยโมเดล และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่เขารวมรับฟงความ
คิดเห็นโครงการดังกลาวขางตน หลังจากเสร็จจากการเขารวมรับฟงแลวไดดำเนินการประชุม
สภาฯเทศบาลตำบลสันปามวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ตามที่ไดมีการประชุมของเทศบาลตำบลสันปามวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำป พ.ศ. 2564 

ในวันที่  13  สิงหาคม  2564  ตามระเบียบวาระตางๆแลวน้ัน  คณะกรรมการตรวจรายงาน               
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ไดตรวจรายงานฯแลวไมมีขอสังเกตอ่ืนใด จึงขอช้ีแจง
เกี่ยวกับรายละเอียดรายงานการประชุมใหสมาชิกฯไดรับทราบ สมาชิกฯทานใดขอแกไขรายงาน
การประชุมหรือไม   

ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ หากไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลง  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม                 

ของสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำป  2564 
ที่ประชุม มติใหการรับรอง 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องเก่ียวเนื่องจากการประชุมที่ผานมา 

เรื่องที่  3.1 พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วาระที่  2  วาระที่  3 

ประธานสภาฯ ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสันปามวง ในการประชุมครั้งที่ผานมาไดพิจารณามีมติรับหลักการ            
แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และไดกำหนดเวลา 
ในการย่ืนเสนอคำแปรญัตติไว เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลสันปามวง                       
ไดดำเนินการพิจารณาตอไปน้ัน   บัดน้ีคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลสันปามวง               
ไดรายงานและบันทึกความเห็นตอประธานสภาฯเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตใหประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯไดแถลงผลการแปรญัตติตอที่ประชุมสภาฯและที่ประชุมสภาฯจะได
พิจารณารางเทศบัญญัติฯในวาระอ่ืนๆตอไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  แจงรายละเอียดใหที่ประชุม ตอไป 
 
 

/นายสมชาติ  วงคปญญา... 
 



นายสมชาติ  วงค์ปัญญา 

ปธ.คณะกรรมการ 

แปรญัตติ 
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 เรียนประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงและผูเขารวม 

                    ประชุมทุกทาน  กระผม  นายสมชาติ  วงคปญญา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ                    
ตามที่สภาเทศบาลตำบลสันปามวง ไดกำหนดใหมีการย่ืนคำขอ แปรญัตติ  ระหวางวันที่                  
14  สิงหาคม – 18  สิงหาคม  2564 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  หองประชุมเทศบาล
ตำบลสันปามวงนั้น  ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดย่ืนคำขอแปรญัตติดังกลาว  และคณะกรรมการ
แปรญัตติไดมีมติยืนยันตามรางเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงเสนอมา  จึงขอรายงาน
พรอมรางเทศบัญญัติเดิมใหที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาตอไป 

ประธานสภาฯ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ที่ประชุม ไมม ี
ประธานสภาฯ เมื่อไมมีท านใดเสนอเปนอยางอ่ืน  จึงขอมติจากที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหคงรางเดิม                        

(ราง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  เสนอหรือไม 

ที่ประชุม มติใหความเหน็ชอบ ....11... เสียง ไมเหน็ชอบ .….-….. เสียง   งดออกเสียง ….1…. เสียง 
ประธานสภาฯ  ตอไปขอใหที่ประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ                  

พ.ศ. 2565  ในวาระที่   3  วาจะเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย                   
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หรือไม 

ที่ประชุม มติใหความเหน็ชอบ ....11... เสียง ไมเหน็ชอบ .….-….. เสียง   งดออกเสียง …1…. เสียง 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ   
ประธานสภาฯ ไมทราบวาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม 
นายกเทศมนตรี 1. ตามที่เทศบาลตำบล สันปามวงไดจัดซื้อรถยนต ทางบริษัทที่ชนะการประมูลจะทำการ                

สงมอบรถยนตสวนกลาง ในวันที่  27 สิงหาคม  2564 ณ เทศบาลตำบลสันปามวง                   
อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  

 2. เชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงทุกทาน เขารวมกิจกรรมจิตอาสา                  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม  2564  ในวันที่  25  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ ลานสนาม ฮ                   
วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันปามวง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ประธานสภาฯ ไมทราบวาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม 
ที่ประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีก  ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมและขอปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา  12.30  น. 
 

                             ลงช่ือ        แสงดาว  ทิพยเนตร     ผูบันทึกและพิมพ 
                                                  (นางแสงดาว  ทิพยเนตร) 
                                                       เจาพนักงานธุรการ 

                                        ลงช่ือ     ณทองเดช  ชำนาญยา       ผูตรวจทาน 
                                                 (นายณทองเดช  ชำนาญยา) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 

/ คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2  ประจำป พ.ศ. 2564  

วันที่  23  สิงหาคม  2564 

                                       (ลงช่ือ)     ชูชาติ  มหามิตร       ประธานคณะกรรมการฯ 
                                                  (นายชูชาติ  มหามิตร) 
                                                  สท.เขต 1 ต.สันปามวง 
(ลงช่ือ)        จันทร  เครื่องสนุก      กรรมการฯ               (ลงช่ือ)       พยอม  วงคไชยา    กรรมการฯ 
             (นายจันทร  เครื่องสนุก)                                           (นางพยอม  วงคไชยา) 
             สท.เขต 2  ต.สันปามวง                                          สท.เขต 2  ต.สันปามวง 
 

ผูรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
สภาทองถ่ินไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
สมัยสามญั สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ประจำป 2564  วันที่ 23 สิงหาคม  2564 

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  สมัย.....สามัญ.............สมัยที่...4........ครั้งที่............. 
วันที่.....27..........เดือน......ธันวาคม.........................พ.ศ.........2564.................. 

                                        (ลงช่ือ)        ประยูร  กาบออย       ผูรับรองรายงาน 
(นายประยูร  กาบออย) 

                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


