
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง   

สมัยวสิำมัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ ๑  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕8 

เมื่อวันท่ี   16  มีนำคม   ๒๕๕8 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง 

---------------------------------------  

ผู้มำประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสง่า  กันธิยะ ประธานสภาเทศบาล สงา่  กันธิยะ  

๒ นายสมบัติ    ก ่าผัน รองประธานสภาเทศบาล         - ลำกิจ 

๓ นายธนวัฒน์  สุรนิต๊ะ เลขานุการสภาเทศบาล ธนวัฒน์  สุรินต๊ะ  

๔ นายนิกร     อุ่นเมอืงอนิท์ สมาชิกสภาเทศบาล นิกร   อุ่นเมืองอินท์  

๕ นายนิพนธ์    เจริญวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิพนธ์   เจริญวรรณ์  

๖ นายนพดล   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นพดล   สุวรรณ  

๗ นายประดิษฐ์   บุญมี สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  บุญมี  

๘ นายวิรัตน์   ค่าประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาล วิรัตน ์  ค่าประเสริฐ  

๙ นายศร     จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาล ศร   จันทร์ตา  

๑๐ นายศรีพันธ์   หลวงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาล ศรพีันธ์  หลวงเป๊ก  

๑๑ นางสมศรี   บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล สมศร ี  บุญมา  

๑๒ นายอ่านวย   เต๋จา สมาชิกสภาเทศบาล อ่านวย   เต๋จา  

 ผู้เข้ำร่วมประชุม    

๑ นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร  

๒ นายทองค่า    พรหมเย็น รองนายกเทศมนตรี ทองค่า    พรหมเย็น  

๓ นางสายฝน  สินธุมัด รองนายกเทศมนตรี สายฝน  สินธุมัด  

๓ นายจ่ารูญ   พลอยแดง เลขานุการนายกฯ จ่ารูญ   พลอยแดง  

๔ นายศรีมา   ทิพย์สุวรรณดี ที ปรึกษานายกฯ ศรมีา  ทิพย์สุวรรณดี  

๕ นางอุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์ รองปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง อุไรลักษณ์  เรอืนสิงห์  

๖ นายถาวร   จองส่างปัน ผูอ้่านวยการกองสาธารณสุข ถาวร  จองส่างปัน  

๗ นายชูชีพ ศิริ ผูอ้่านวยการกองช่าง ชูชีพ ศริิ  

๘ น.ส.ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์ ผูอ้่านวยการกองคลัง ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์  

9 ว่าที รอ้ยตรีวุธิชัย   ค่าพิบูลย์ หัวหนา้ส่านักปลัด วุธิชัย   ค่าพิบูลย์  

10 นายพิศาล  แสงรัตน์ หัวหนา้ฝา่ยกิจกรรมและเยาวชน พิศาล  แสงรัตน์  

๑๐ นางณัชชา   จันทร์เพ็ญ หน.ฝ่ายอา่นวยการ ณัชชา  จันทร์เพ็ญ  

๑๑ นางพรรณี  ผัดดี เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป พรรณี  ผัดดี  
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เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.๐๐ น. 

 

เลขำนุกำรสภำฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง รองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   

เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ที ปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านรองปลัดเทศบาล  

และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาล ได้มา

ครบองค์ประชุมแล้ว   เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนไตร  และ

ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป ประกาศอ่าเภอแม่วาง  เรื อง  เรียกประชุม

สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง   สมัยวิสามัญ  สมัยที  1 ประจ่าปี  พ.ศ. 2558 ด้วยอ่าเภอ

แมว่าง  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล

ต่าบลแม่วาง  สมัยวิสามัญ สมัยที  1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558  เพื อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม เพื อสมทบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 จ่านวน 3  

โครงการ   วงเงินงบประมาณที ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 7,766,000.- บาท  เนื องจาก

วงเงินงบประมาณที ได้รับจัดสรรไม่สามารถด่าเนินการได้   อาศัยอ่านาจตามค่าสั ง

จังหวัดเชียงใหม่ ที  206/2556 ลงวันที  21 มกราคม  2556  มอบอ่านาจให้

นายอ่าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กรณีการเรียกประชุมสภา

เทศบาลสมัยวิสามัญตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ มเติมจนถึง (ฉบับ

ที  13) พ.ศ.2552  มาตรา 26 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  สมัยวิสามัญ 

สมัยที  1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 ตั้งแตว่ันที  10 –  24  มีนาคม  2558  ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั วกัน ประกาศ ณ วันที  9 เดือน 

มีนาคม พ.ศ.2558  นางสาวนิตยิา  พงษ์พานิช  นายอ่าเภอแม่วาง   

 เรื องขออนุญาตลากิจ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ข้าพเจ้านายสมบัติ ก ่าผัน 

ต่าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอลากิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที  16 มีนาคม 

2558 ถึงวันที  16 มีนาคม 2558 มีก่าหนด 1 วัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภา

เทศบาลต่าบลแมว่าง สมัยวิสามัญ สมัยที  1 ครั้งที  1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 ในวันที  16 

มีนาคม 2558 ได้  จงึเรียนมาเพื อโปรดพิจารณา นายสมบัติ  ก ่าผัน   

 

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างทุกท่าน   พร้อมทั้งผูบ้ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง   

รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลทุกท่านวันนีเ้ป็นการประชุมสภา

เทศบาล  สมัยวสิามัญ  สมัยที  1  ครั้งที   ๑   ประจ่าปี  ๒๕๕8   ต่อไปจะเข้าระเบียบ

วาระการประชุม 
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ระเบียบวำระที่  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

   - เทศบาลต่าบลแมว่าง จะได้จัดงานวันสตรีสากล  ในวัน  พฤหัสบดี   ที   19  มีนาคม 

๒๕๕8  ณ  ลานหลังส่านักงานเทศบาลต่าบลแม่วาง    ตั้งแต่เวลา 17.3๐  น. เป็นต้น

ไป  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมงานวันสตรีสากล  ตามวัน เวลา 

สถานที ดังกล่าวขา้งตน้ 

 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

 

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระนีเ้ป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจ่าปี ๒๕๕8   เมื อวันที   27 กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม

สภาเทศบาลต่าบลแมว่าง ขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ได้ตรวจดูรายงาน

การประชุมว่ามีเนือ้หาหรอืข้อความใดบ้างที ไม่เป็นไปตามการประชุมในครั้งนั้น  ขอเชญิ

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที  1 (สมัยแรก) (ไม่มกีารขอแก้ไขหรือ

เปลี ยนแปลง)  ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้รับรองในรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ่าปี ๒๕๕8  เมื อวันที   

27  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   

  

 ระเบียบวำระที่  ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ 

   - ไม่ม ี

 

ระเบียบวำระที่   ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 

๔.๑  ญัตติ  เรื อง  จ่ายขาดเงินสะสม เพื อสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  

มาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ต่าบลแม่วาง   ด้วย เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสม เพื อ

สมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  มาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่านวน 2  โครงการ    งบประมาณ   624,200.-   บาท 

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นพ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นอาจ

ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ นภายใต้เงื อนไข ดังตอ่ไปนี ้
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(๑) ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ งอยู่ในอ่านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

ซึ งเกี ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็นการเพิ มพูนรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น หรือกิจการที จัดท่าเพื อบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น หรือตามที กฎหมาย

ก่าหนดเทศบาลต่าบลแมว่าง จึงขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสม เพื อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่านวน 2 โครงการ  ดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างอาคารเรยีนอนุบาล 200 คน 8 หอ้งเรียน  (สน.ศท.อนุบาล 8) แบบ

ตอกเข็มตามแบบแปลนของส่านักบริหารการศึกษาท้องถิ น รหัสแบบ สน.ศท.อนุบาล 8   

วงเงินงบประมาณที ได้รับจัดสรร 5,906,000.- บาท     โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมสมทบ  จ่านวน 590,600.- บาท 

2.โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที  ตามแบบมาตรฐานส่านักบริหารการศึกษา

ท้องถิ นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณที ได้รับจัดสรร                      

336,000.-บาท     โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบ  จ่านวน   33,600.-                     

บาท  รวมยอดเงินที่จะสมทบ ร้อยละ 10 เป็นเงินทั้งหมด 624,200.-บำท จึง

เรียนมาเพื อโปรดน่าเข้าที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  เพื อพิจารณาต่อไป 

   

ประธำนสภำเทศบำล  ตามที ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติ  พรอ้มทั้งช้ีแจงรายละเอียดเกี ยวกับขออนุมัติจา่ยขาดเงิน

สะสม เพื อสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  มาตรการเพิ มประสทิธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหส้มาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเกี ยวกับขออนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสม เพื อสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  มาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้

จา่ยงบประมาณ พ.ศ. 2558  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภปิรายเพิ มเติมเกี ยวกับ

ญัตตินีเ้ชญิครับ   เชญิคุณประดิษฐ์ บุญมี ครับ 

 

นำยประดิษฐ์  บุญมี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายประดิษฐ์   บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบล

แมว่าง ตามที ทางผูบ้ริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัตกิารก่อสร้างตามเอกสารที แจกให้

สมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรกจ่านวน 2 โครงการ และเอกสารที ได้รับก่อนประชุมสภาอีก 

1 ฉบับ จ่านวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7,766,000.-บาท อยากจะสอบถามโครงการที  3 จะก่อสร้างตรงไหน สร้างอะไร จึง

เรียนถามผ่านท่านประธานสภาแจง้ให้สมาชิกได้ทราบด้วยครับ   

 

ประธำนสภำเทศบำล  มีท่านอื นจะสอบถามอกีไหมครับ 
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นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  ตามที อปท.ทั วประเทศที ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 

รัฐบาล ทางเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รับเงินอุดหนุนมีจ่านวน 3 โครงการ แต่โครงการที 

เราจะต้องอุดหนุนสมทบแค่จ่านวน 2 โครงการ  ค่าว่า 3 โครงการนั้น เป็นโครงการที 

รัฐบาลอุดหนุนมาแต่วันนี้โครงการที สร้างไม่ได้จึงต้องจ่ายขาดเงินสะสมสมทบตามที 

รัฐบาลได้มอบนโยบาลใหม้าเร่งดว่นต้องด่าเนนิการ จงึขอผ่านสภาแค่จ่านวน 2 โครงการ

ครับท่านประธาน 

 

ประธำนสภำเทศบำล ผูบ้ริหารก็ได้อธิบายเหตุผลเกี ยวกับโครงการที ขอเงนิสมทบมีท่านอื นจะสอบถามอกีไหม 

ครับ (ไม่มี) ผมจะขอมติจากที ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม เพื อสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  มาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2558  โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑1  เสียง   

 

ประธำนสภำเทศบำล    ๔.2  ญัตติ  เรื อง  การยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน)  ขึน้เป็นวัดมีพระภกิษุอยู่จ่าพรรษา   

 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง ด้วย เทศบาลต่าบลแม่วาง   ได้รับการร้องขอจากคณะ

ศรัทธาวัดมะกายยอน (ร้าง) ซึ งตั้งอยู่หมู่ที  4  ต่าบลบ้านกาด  อ่าเภอแม่วาง  จังหวัด

เชียงใหม่  ให้พิจารณายกฐานะเป็นวัดที มีพระภิกษุอยู่จ่าพรรษา    เพื อน่าไป

ประกอบการพิจารณาด่าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505    ดังนั้น  

เทศบาลต่าบลแม่วาง จึงขอเสนอญัตติการยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน)  ขึ้นเป็นวัดมี

พระภิกษุอยู่จ่าพรรษา  เพื อให้สภาเทศบาลต่าบลแมว่างได้พิจารณาลงมติต่อไป จึงเรียน

มาเพื อโปรดน่าเข้าที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  เพื อพิจารณาต่อไป 

 

ประธำนสภำเทศบำล  ตามที ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติ  พรอ้มทั้งช้ีแจงรายละเอียดเกี ยวกับการขอมตกิารยกวัดร้าง  

(วัดมะกายยอน)  ขึน้เป็นวัดมีพระภกิษุอยู่จ่าพรรษา  ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ 

พิจารณาเกี ยวกับขอมตกิารยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน)  ขึน้เป็นวัดมีพระภกิษุอยู่จ่าพรรษา   

เกี ยวกับญัตตินี้เชิญครับ (ไม่ม)ี ผมจะขอมตจิากที ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการมมีติ 

การยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน)  ขึน้เป็นวัดมีพระภกิษุอยู่จ่าพรรษา  โปรดยกมอืขึน้ 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑1  เสียง   

 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

   กระผมขอเสนอญัตติดว้ยวาจาครับในที ประชุมขออนุญาตน่าเข้าสู่สภาพิจารณาครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติด้วยวาจาต่อที ประชุมสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น (ฉบับที  2)  พ.ศ. 2545 ข้อที  38 วรรค 5 ข้อ 5 

ญัตติที ประธานสภาท้องถิ นเห็นควรอนุญาต   ผมขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลของ 

   เราท่านใดมีมต ิ สมาชิกสภาท้องถิ นต้องมีการรับรองโดยการยกมอืขึน้ ผมขอมตทิี ประชุม 

ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านผู้บริหารเสนอญัตติเข้าที ประชุมสภาเพื อพิจารณาด้วย

วาจาท่านใดเห็นชอบยกมอืขึน้ครับ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    7  เสียง   

งดออกเสียง 4  เสียง 

 

ประธำนสภำเทศบำล เชญิผูบ้ริหารเสนอญัตติด้วยวาจาต่อครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัต ิเปลี ยนแปลงค่าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน 

และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือ เปลี ยนแปลงสถานที 

ก่อสร้างตามที สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  และนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง  ได้ลงนามประกาศใช้

งบประมาณไปแล้ว  นั้น บัดนี้  เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องเปลี ยนแปลงค่า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง อาศัยความตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ. ๒๕๔๑  

แ ก้ ไ ข เ พิ ม เ ติ ม  ( ฉ บั บ ที  ๓ )  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔๓  ข้ อ  ๒ 9  “ ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง 

ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ น ” โดยขอเปลี ยนแปลงค่าช้ีแจง ดังนี้ 
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ค ำชี้แจงงบประมำณ เดิม  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 

6.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลต่าบลแม่วาง) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร หรือเนื้อที ไม่น้อยกว่า 182.00 

ตารางเมตร บ้านอัมพาราม หมู่ที  8 ต่าบลบ้านกาด งบประมาณ 553,000 บาท 

(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที  3 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 

หน้าที  64 (63)  เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ เป็น โครงการก่อสร้างสะพาน 

คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลต่าบลแม่วาง) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร 

หรือเนื้อที ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร บ้านอัมพาราม หมู่ที  8 ต่าบลบ้านกาด 

งบประมาณ 553,000 บาท  (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที  

3 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้าที  64 (63)  จึงเรียนเพื อโปรดให้สภาเทศบาลต่าบล

แมว่าง พิจารณาต่อไป 
 

ประธำนสภำเทศบำล ผูบ้ริหารก็ได้เสนอญัตติด้วยวาจาให้ที ประชุมได้พิจารณา แสดงความคดิเห็นและอภปิราย 

 สอบถามเพิ มเติมเชญิครับ เชิญคุณประดิษฐ์ บุญมี ครับ 
 

นำยประดิษฐ์  บุญมี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายประดิษฐ์   บุญมี  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบล 

   แมว่าง  ตามที ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติดว้ยวาจา  ผมอยากได้เอกสารแจกใหก้ับสมาชิกสภา 

   ทุกท่านด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล ให้เจ้าหนา้ที ได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ   เชญินายช่างโยธาครับ  

 

นำยช่ำงโยธำ  เรียนประธานสภาที เคารพครับ กระผมนายปิยพันธุ์  วงศ์แพทย์  นายชา่งโยธา ที ขอแก้ไข 

ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณเป็นกรณีที พิมพ์จ่านวนปริมาณพื้นที ผิดจากเดิม เนื้อที ไม่

น้อยกว่า 182 ตารางเมตร เปลี ยนเป็นเนื้อที ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ส่วน

รายละเอียดทั้งหมดของโครงการคงเดิม 

 

ประธำนสภำเทศบำล ทางช่างผู้ดูแลโครงการก็ได้ช้ีแจงเกี ยวกับเนือ้หาสาระของโครงการที ขอเปลี ยนแปลง  

เป็นการผิดพลาดของการพิมพ์นะครับ ขอเอกสารทางเจ้าหน้าที เพื อให้ที ประชุมเรา

พิจารณาอีกครั้ง  

 

นำยกเทศมนตรีฯ ท่านประธานสภาที เคารพ  คือตัวเลขการเอากว้างX ยาวX สูง เพื อหาเนือ้ที ได้ 180  

   ตารางเมตร  แต่ทางเจา้หนา้ที พิมพ์เป็น 182 ตารางเมตร แค่นัน้เอง รายละเอียดทั้งหมด 

   ของโครงการคงเดิมครับ 
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ประธำนสภำเทศบำล แจกเอกสารให้สมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับเกี ยวกับ 

การเปลี ยนแปลงค่าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและสิ งก่อสรา้ง  

ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสรา้ง (ไม่ม)ี  

ผมจะขอมตจิากที ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบเปลี ยนแปลงค่าช้ีแจงงบประมาณราย 

จา่ยในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิ และสิ งก่อสรา้งที ท่าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ยน 

หรอื เปลี ยนแปลงสถานที ก่อสรา้ง โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑1  เสียง   

 

ระเบียบวำระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ 

 

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี ยวกับการท่างานของผูบ้ริหารขอเรียน 

เชญิครับ  (ไม่ม)ี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ผมขอ

ปิดการประชุม  

 

                   ปิดประชุม  เวลา  ๑0.35  น. 

        

(ลงชื อ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางพรรณี   ผัดดี) 

     เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป 
 

   

(ลงชื อ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

              (นายธนวัฒน์   สุรินต๊ะ) 

     เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประดิษฐ์    บุญมี) 
 

     

(ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิพนธ์  เจริญวรรณ์) 
 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิกร  อุ่นเมอืงอินท์) 


