(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแม่วำง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแม่วำง
--------------------------------------ผู้มำประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายสง่า กันธิยะ
๒ นายสมบัติ ก่าผัน
๓ นายธนวัฒน์ สุรนิ ต๊ะ
๔ นายนิกร อุ่นเมืองอินท์
๕ นายนิพนธ์ เจริญวรรณ์
๖ นายนพดล สุวรรณ
๗ นายประดิษฐ์ บุญมี
๘ นายวิรัตน์ ค่าประเสริฐ
๙ นายศร จันทร์ตา
๑๐ นายศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
๑๑ นางสมศรี บุญมา
๑๒ นายอ่านวย เต๋จา
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ผู้เข้ำร่วมประชุม
นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
นายทองค่า พรหมเย็น
นางสายฝน สินธุมัด
นายจ่ารูญ พลอยแดง
นายศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
นายถาวร จองส่างปัน
นายชูชีพ ศิริ
น.ส.ฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
ว่าทีร้อยตรีวุธิชัย ค่าพิบูลย์
นายพิศาล แสงรัตน์
นางณัชชา จันทร์เพ็ญ
นางพรรณี ผัดดี

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ทีปรึกษานายกฯ

ลำยมือชื่อ
สง่า กันธิยะ

หมำยเหตุ

ธนวัฒน์ สุรินต๊ะ
นิกร อุ่นเมืองอินท์
นิพนธ์ เจริญวรรณ์
นพดล สุวรรณ
ประดิษฐ์ บุญมี
วิรัตน์ ค่าประเสริฐ
ศร จันทร์ตา
ศรีพันธ์ หลวงเป๊ก
สมศรี บุญมา
อ่านวย เต๋จา

ลำกิจ

ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
ทองค่า พรหมเย็น
สายฝน สินธุมัด
จ่ารูญ พลอยแดง
ศรีมา ทิพย์สุวรรณดี
รองปลัดเทศบาลต่าบลแม่วาง
อุไรลักษณ์ เรือนสิงห์
ผูอ้ ่านวยการกองสาธารณสุข
ถาวร จองส่างปัน
ผูอ้ ่านวยการกองช่าง
ชูชีพ ศิริ
ผูอ้ ่านวยการกองคลัง
ฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์
หัวหน้าส่านักปลัด
วุธิชัย ค่าพิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและเยาวชน
พิศาล แสงรัตน์
หน.ฝ่ายอ่านวยการ
ณัชชา จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
พรรณี ผัดดี

-๑–
เริ่มประชุมเวลำ ๑๐.๐๐ น.
เลขำนุกำรสภำฯ

เรี ย นประธานสภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง รองประธานสภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง
สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง ท่ า นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านรองปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนไตร และ
ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป ประกาศอ่าเภอแม่วาง เรือง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 ด้วยอ่าเภอ
แม่วาง ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 เพือขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพือสมทบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่านวน 3
โครงการ วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 7,766,000.- บาท เนืองจาก
วงเงิน งบประมาณทีได้รั บ จั ดสรรไม่ส ามารถด่ าเนิน การได้ อาศั ย อ่ านาจตามค่ าสั ง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที 206/2556 ลงวั น ที 21 มกราคม 2556 มอบอ่ า นาจให้
นายอ่าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการเรียกประชุมสภา
เทศบาลสมัยวิสามัญตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง (ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 26 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ
สมัยที 1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที 10 – 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง จึงประกาศให้ท ราบโดยทัวกั น ประกาศ ณ วันที 9 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2558 นางสาวนิตยิ า พงษ์พานิช นายอ่าเภอแม่วาง
เรืองขออนุญาตลากิจ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ข้าพเจ้านายสมบัติ ก่าผัน
ต่าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอลากิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที 16 มีนาคม
2558 ถึงวันที 16 มีนาคม 2558 มีก่าหนด 1 วัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ครั้งที 1 ประจ่าปี พ.ศ. 2558 ในวันที 16
มีนาคม 2558 ได้ จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา นายสมบัติ ก่าผัน

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน พร้อมทั้งผูบ้ ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง
รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลทุกท่านวันนีเ้ ป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ครั้งที ๑ ประจ่าปี ๒๕๕8 ต่อไปจะเข้าระเบียบ
วาระการประชุม

-๒ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบ
- เทศบาลต่าบลแม่วาง จะได้จัดงานวันสตรีสากล ในวัน พฤหัสบดี ที 19 มีนาคม
๒๕๕8 ณ ลานหลังส่านักงานเทศบาลต่าบลแม่วาง ตั้งแต่เวลา 17.3๐ น. เป็นต้น
ไป จึงขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลทุก ท่าน ร่วมงานวันสตรีสากล ตามวัน เวลา
สถานทีดังกล่าวข้างต้น

ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระนีเ้ ป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจ่าปี ๒๕๕8 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมว่ามีเนือ้ หาหรือข้อความใดบ้างทีไม่เป็นไปตามการประชุมในครั้งนั้น ขอเชิญ
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 (สมัยแรก) (ไม่มกี ารขอแก้ไขหรือ
เปลียนแปลง) ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รับรองในรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ่าปี ๒๕๕8 เมือวันที
27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ท่ปี ระชุมทรำบ
- ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
๔.๑ ญั ต ติ เรื อง จ่ า ยขาดเงิ น สะสม เพื อสมทบเงิ น โครงการอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ต่าบลแม่วาง ด้วย เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสม เพือ
สมทบเงิ น โครงการอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ มาตรการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่านวน 2 โครงการ งบประมาณ 624,200.- บาท
อาศัย ความตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการรั บ เงิน การเบิ ก จ่า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถินภายใต้เงือนไข ดังต่อไปนี้

-3(๑) ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึงอยู่ในอ่านาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ซึงเกียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเป็นการเพิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือกิจการทีจัดท่าเพือบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือตามทีกฎหมาย
ก่าหนดเทศบาลต่าบลแม่วาง จึงขออนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสม เพือสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่านวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 200 คน 8 ห้องเรียน (สน.ศท.อนุบาล 8) แบบ
ตอกเข็มตามแบบแปลนของส่านักบริหารการศึกษาท้องถิน รหัสแบบ สน.ศท.อนุบาล 8
วงเงินงบประมาณทีได้รับ จัดสรร 5,906,000.- บาท โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมสมทบ จ่านวน 590,600.- บาท
2.โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที ตามแบบมาตรฐานส่านักบริหารการศึกษา
ท้ อ งถิ นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงิ น งบประมาณที ได้ รั บ จั ด สรร
336,000.-บาท โดยขออนุ มัติ จ่า ยขาดเงิ นสะสมสมทบ จ่า นวน 33,600.บาท รวมยอดเงินที่จะสมทบ ร้ อยละ 10 เป็นเงินทั้งหมด 624,200.-บำท จึง
เรียนมาเพือโปรดน่าเข้าทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง เพือพิจารณาต่อไป
ประธำนสภำเทศบำล ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติ พร้อมทั้งชีแ้ จงรายละเอียดเกียวกับขออนุมัติจา่ ยขาดเงิน
สะสม เพือสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเกียวกับขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เพือสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิมเติมเกียวกับ
ญัตตินีเ้ ชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ์ บุญมี ครับ
นำยประดิษฐ์ บุญมี เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายประดิษฐ์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง ตามทีทางผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติ ขออนุมัตกิ ารก่อสร้างตามเอกสารทีแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรกจ่านวน 2 โครงการ และเอกสารทีได้รับก่อนประชุมสภาอีก
1 ฉบับ จ่านวน 3 โครงการ เป็นงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7,766,000.-บาท อยากจะสอบถามโครงการที 3 จะก่อสร้างตรงไหน สร้างอะไร จึง
เรียนถามผ่านท่านประธานสภาแจ้งให้สมาชิกได้ทราบด้วยครับ
ประธำนสภำเทศบำล มีท่านอืนจะสอบถามอีกไหมครับ

-4นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ ตามทีอปท.ทัวประเทศทีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
รัฐบาล ทางเทศบาลต่าบลแม่วาง ได้รับเงินอุดหนุนมีจ่านวน 3 โครงการ แต่โครงการที
เราจะต้องอุดหนุนสมทบแค่จ่านวน 2 โครงการ ค่าว่า 3 โครงการนั้น เป็นโครงการที
รัฐ บาลอุด หนุนมาแต่วันนี้โ ครงการทีสร้างไม่ได้ จึงต้องจ่ายขาดเงินสะสมสมทบตามที
รัฐบาลได้มอบนโยบาลให้มาเร่งด่วนต้องด่าเนินการ จึงขอผ่านสภาแค่จ่านวน 2 โครงการ
ครับท่านประธาน

ประธำนสภำเทศบำล ผูบ้ ริหารก็ได้อธิบายเหตุผลเกียวกับโครงการทีขอเงินสมทบมีท่านอืนจะสอบถามอีกไหม
ครับ (ไม่มี) ผมจะขอมติจากทีประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการอนุมัติ จ่ายขาดเงิน
สะสม เพือสมทบเงินโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล ๔.2 ญัตติ เรือง การยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน) ขึน้ เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ่าพรรษา
ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ด้ว ยเทศบาลต่า บลแม่ว าง ด้ว ย เทศบาลต่า บลแม่ ว าง ได้ รับ การร้อ งขอจากคณะ
ศรัทธาวัดมะกายยอน (ร้าง) ซึงตั้งอยู่หมู่ที 4 ต่าบลบ้านกาด อ่าเภอแม่วาง จังหวัด
เชี ย งใหม่ ให้ พิ จ ารณายกฐานะเป็ น วั ด ที มี พ ระภิ ก ษุ อ ยู่ จ่ า พรรษา เพื อน่ า ไป
ประกอบการพิจารณาด่าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนั้น
เทศบาลต่าบลแม่ว าง จึงขอเสนอญั ตติก ารยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน) ขึ้นเป็นวัดมี
พระภิกษุอยู่จ่าพรรษา เพือให้สภาเทศบาลต่าบลแม่วางได้พิจารณาลงมติต่อไป จึงเรียน
มาเพือโปรดน่าเข้าทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง เพือพิจารณาต่อไป

ประธำนสภำเทศบำล ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติ พร้อมทั้งชีแ้ จงรายละเอียดเกียวกับการขอมติการยกวัดร้าง
(วัดมะกายยอน) ขึน้ เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ่าพรรษา ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
พิจารณาเกียวกับขอมติการยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน) ขึน้ เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ่าพรรษา
เกียวกับญัตติน้ีเชิญครับ (ไม่ม)ี ผมจะขอมติจากทีประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการมีมติ
การยกวัดร้าง (วัดมะกายยอน) ขึน้ เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ่าพรรษา โปรดยกมือขึน้

มติที่ประชุม

5เห็นชอบ ๑1 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชิญผูบ้ ริหารครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
กระผมขอเสนอญัตติดว้ ยวาจาครับในทีประชุมขออนุญาตน่าเข้าสู่สภาพิจารณาครับ

ประธำนสภำเทศบำล ผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติด้วยวาจาต่อทีประชุมสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคั บ การประชุมสภาท้องถิน (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2545 ข้อที 38 วรรค 5 ข้อ 5
ญัตติทีประธานสภาท้องถินเห็นควรอนุญาต ผมขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลของ
เราท่านใดมีมติ สมาชิกสภาท้องถินต้องมีการรับรองโดยการยกมือขึน้ ผมขอมติทีประชุม
ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านผู้บริหารเสนอญัตติเข้าทีประชุมสภาเพือพิจารณาด้วย
วาจาท่านใดเห็นชอบยกมือขึน้ ครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 7 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง

ประธำนสภำเทศบำล เชิญผูบ้ ริหารเสนอญัตติด้วยวาจาต่อครับ
นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ เปลียนแปลงค่าชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน
และสิ งก่ อ สร้ า ง ที ท่ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี ยน หรื อ เปลี ยนแปลงสถานที
ก่ อ สร้ า งตามที สภาเทศบาลต่ า บลแม่ ว าง ได้ มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ตราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และนายกเทศมนตรี ต่ า บลแม่ ว าง ได้ ล งนามประกาศใช้
งบประมาณไปแล้ว นั้น บัดนี้ เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องเปลียนแปลงค่า
ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที ดิ น และสิ งก่ อ สร้ า ง ที ท่ า ให้ ลั ก ษณะ
ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี ยน หรื อ เปลี ยนแปลงสถานที ก่ อ สร้ า ง อาศั ย ความตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑
แ ก้ ไ ข เ พิ ม เ ติ ม ( ฉ บั บ ที ๓ ) พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๓ ข้ อ ๒ 9 “ ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง
ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง ทีท่าให้ลัก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือเปลียนแปลงสถานทีก่อสร้าง ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน ” โดยขอเปลียนแปลงค่าชีแ้ จง ดังนี้

-6คำชี้แจงงบประมำณ 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 หรือเนื้อทีไม่น้อยกว่า 182.00
ตารางเมตร บ้านอัมพาราม หมู่ที 8 ต่าบลบ้านกาด งบประมาณ 553,000 บาท
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที 3 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
หน้าที 64 (63) เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณ 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
หรือเนื้อทีไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร บ้านอัมพาราม หมู่ที 8 ต่าบลบ้านกาด
งบประมาณ 553,000 บาท (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที
3 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้าที 64 (63) จึงเรียนเพือโปรดให้สภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง พิจารณาต่อไป
ประธำนสภำเทศบำล ผูบ้ ริหารก็ได้เสนอญัตติด้วยวาจาให้ทีประชุมได้พิจารณา แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
สอบถามเพิมเติมเชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ์ บุญมี ครับ
นำยประดิษฐ์ บุญมี เรียนท่านประธานสภาทีเคารพ กระผมนายประดิษฐ์ บุญมี สมาชิกสภาเทศบาลต่าบล
แม่วาง ตามทีผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติดว้ ยวาจา ผมอยากได้เอกสารแจกให้กับสมาชิกสภา
ทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำเทศบำล ให้เจ้าหน้าทีได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ เชิญนายช่างโยธาครับ
นำยช่ำงโยธำ

เรียนประธานสภาทีเคารพครับ กระผมนายปิยพันธุ์ วงศ์แพทย์ นายช่างโยธา ทีขอแก้ไข
ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณเป็นกรณีทีพิมพ์จ่านวนปริมาณพื้นทีผิดจากเดิม เนื้อทีไม่
น้ อ ยกว่ า 182 ตารางเมตร เปลี ยนเป็ น เนื้ อ ที ไม่ น้ อ ยกว่ า 180 ตารางเมตร ส่ ว น
รายละเอียดทั้งหมดของโครงการคงเดิม

ประธำนสภำเทศบำล ทางช่างผู้ดูแลโครงการก็ได้ชี้แจงเกียวกับเนือ้ หาสาระของโครงการทีขอเปลียนแปลง
เป็ นการผิด พลาดของการพิม พ์น ะครั บ ขอเอกสารทางเจ้า หน้ า ทีเพือให้ ที ประชุ มเรา
พิจารณาอีกครั้ง
นำยกเทศมนตรีฯ

ท่านประธานสภาทีเคารพ คือตัวเลขการเอากว้างX ยาวX สูง เพือหาเนือ้ ทีได้ 180
ตารางเมตร แต่ทางเจ้าหน้าทีพิมพ์เป็น 182 ตารางเมตร แค่นนั้ เอง รายละเอียดทั้งหมด
ของโครงการคงเดิมครับ

-7ประธำนสภำเทศบำล แจกเอกสารให้สมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับเกียวกับ
การเปลียนแปลงค่าชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง
ทีท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน หรือเปลียนแปลงสถานทีก่อสร้าง (ไม่ม)ี
ผมจะขอมติจากทีประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบเปลียนแปลงค่าชีแ้ จงงบประมาณราย
จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้างทีท่าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลียน
หรือ เปลียนแปลงสถานทีก่อสร้าง โปรดยกมือขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑1 เสียง

ระเบียบวำระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกียวกับการท่างานของผูบ้ ริหารขอเรียน
เชิญครับ (ไม่ม)ี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอ
ปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑0.35 น.
(ลงชือ)

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางพรรณี ผัดดี)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

(ลงชือ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ สุรินต๊ะ)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ บุญมี)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิพนธ์ เจริญวรรณ์)

(ลงชือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร อุ่นเมืองอินท์)

