รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
....................................
รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อสมาชิกสภาฯ
นายนิพล
นายสงัด
นางนฤมล
นายโสภณ
นายประดิษฐ์
นายณรงค์
นายคำ
นายเดช
นายกำธร
นางประภาพร
นางผ่องพรรณ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
วงค์นำ
มหาวัน
แสงคำ

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชื่อ
นิพล
สงัด
นฤมล
โสภณ
ประดิษฐ์
นายณรงค์
คำ
เดช
กำธร

หมายเหตุ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
วงค์นำ
ลาการประชุม

ผ่องพรรณ

แสงคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายดวงเด่น

ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

ดวงเด่น

ศรีบุรี

2
3

นายชุมพล
นางสาวพิกุล
นางอรุณี

ตระกูลวงศ์
ยะคำดุก
สายหมอก

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุมพล
พิกุล
อรุณี

ตระกูลวงศ์
ยะคำดุก
สายหมอก

ธันย์นิชา

สิทธิพงษ์เจริญ

4
5
6
7
8

นางสาวธันย์นชิ า สิทธิพงษ์เจริญ

นางสาวชนภัส อินกวา
นางนงนุช
ถารียะ
นายจิตตเส็น แก้วคำ

ชนภัส อินกวา
นงนุช
ถารียะ
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน จิตตเส็น แก้วคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

9
10
11
12

นายธีรยุทธ์
นายสมเพชร
นายสุทัศน์
นายกิตติพงษ์

จันทร์แดง
ตาวินโน
พงศ์จันทร์เขียว
คุณนา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
กำนันตำบลแม่แฝกใหม่

ธีรยุทธ์

จันทร์แดง
ตาวินโน

สมเพชร
สุทัศน์
พงศ์จันทร์เขียว
กิตติพงษ์ คุณนา

/ ผู้เข้าร่วม...
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ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายสามารถ อินต๊ะ
นายวิสิทธิ์
เป็งนวล
นายแดง
จิตรัตน์
นายสุภชัย
นามวงค์
นายพิทักษ์
นันตี
นายอดุลย์
ตานัน
นายณรงค์
เป็งชัย
นายนันทพงษ์ เกตุมณี
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ลายมือชื่อ

สามารถ
วิสุทธิ์
แดง
สุภชัย
พิทักษ์
อดุลย์
ณรงค์
นันทพงษ์
อุบลวรรณ

หมายเหตุ

อินต๊ะ
เป็งนวล
จิตรัตน์
นามวงค์
นันตี
ตานัน
เป็งชัย
เกตุมณี
กันทาทอง

/ เริ่ม...
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เริ่มการประชุม
นายนิพล นามวงค์

เวลา 09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว เมื่อสมาชิกสภาฯ
มาครบองค์ป ระชุ มแล้ ว กระผมขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 1
นายนิพล นามวงค์

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบ
เรื่อง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ครัว ครั้งนี้ มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ นางประภาพร
มหาวัน
เรื่อง สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้เสนอเรื่องขอขยายเวลาการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563
ต่อนายอำเภอสันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจั งหวัด
เชี ย งใหม่ ให้ พิ จ ารณาเรื่อ งดั งกล่ าว และนายอำเภอสั น ทราย ได้
พิจารณา โดยอนุญาตให้ ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนด
25 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่
31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ กระผมได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการขยาย
เวลาการประชุมให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้นำหมู่บ้านทุกท่านได้
รับทราบแล้ว

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายนิพล นามวงค์

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ กล่ าว การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ครั้งนี้ ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาเทศบาลฯ เรี ย นเชิ ญ ปลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรี ตำบลเจดีย์แ ม่ครัว กล่าวเกี่ยวกับการเสนอร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน
กระผมปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
/ ในมาตรา...
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ในมาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่
14) พ.ศ.2562 ประกอบกับ ข้อ 11 ของประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ที่ 85/2557 ประกาศ ณ ลงวั น ที่ 10 กรกฎาคม
2557 ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่า ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 63,000,000 บาท (หกสิบสามล้าน
บาทถ้วน) ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ คือ สภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัวและนายอำเภอสันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้พิจารณา
ในเรื่องดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกระผมในฐานะ
ปลั ดเทศบาล ปฏิบัติห น้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้
ประกาศให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้น บัดนี้ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มี
ความจำเป็ น ต้ อ งตั้ งรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานตาม
อำนาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลฯ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
โดยเฉพาะเพื่อ พัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยปัจจุบันเทศบาลฯ มีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
มีรายรับเกินยอดรวมของประมาณการรายรับ เป็นเงิ นทั้งสิ้นจำนวน
4,447,695.88 บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้า
บาทแปดสิ บ แปดสตางค์ ) และขอชี้แ จงให้ ทุ กท่ านได้รับ ทราบถึ ง
สถานะการคลัง ในส่วนของรายรับจริงระหว่างปีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายรับจริงระหว่างปี งบประมาณ ยอด ณ วัน ที่ 8 กันยายน
2563 รวมทั้งสิ้น 67,447,695.88 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
1,066,839.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,422,474.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 571,634.27 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
37,164.68 บาท
หมวดรายได้จากทุน
1,155.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
27,380,445.46 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,967,982.00 บาท
ในส่ ว นของรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 4,440,000 บาท แยกเป็น
/รายได้...
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 2,473,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวลกฎหมายที่ดิน
จำนวน 2,473,000 บาท
คำชี้แจง ได้รับการจัดสรรรายได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 1,967,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 1,967,000 บาท
คำชี้แจง ได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น
สำหรั บ การเสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ กระผมขอเสนอร่างเทศบัญ ญั ติดังกล่าวด้วยหลั กการ
และเหตุผล คือ
หลักการ
ด้วยเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีรายรับเกินยอดรวมของ
ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประมาณ
การรายรับไว้ทั้งสิ้นจำนวน 63,000,000 บาท โดยมีรายรับเกิน
ยอดรวมของประมาณการรายรับ จำนวน 4,447,695.88 บาท
ดังนั้นเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จึงมีงบประมาณที่สามารถ
นำมาใช้ จ่ า ยในการจั ด ตั้ งงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัด ตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิม หรือเพิ่มรายจ่ายในส่ วนของงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ดังนี้
1. ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 4,440,000 บาท แยกเป็น
1.1 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 2,473,000 บาท
1.2 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น
จำนวน 1,967,000 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 4,440,000 บาท แยกเป็น
2.1 งบกลาง รวมเป็นเงิน 56,500 บาท แยกดังนี้
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ประเภทงบกลาง
รายการ สำรองจ่าย จำนวน 7,000 บาท
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายการ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) จำนวน 49,500 บาท
/ 2.2 รายจ่าย...
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แยกดังนี้
2.2.1 ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 61,200 บาท
โดยจัดตั้งงบประมาณในส่วนของแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่ วน (ราคารวมค่าติดตั้ ง) แบบแขวน
(ขนาด 20,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 61,200 บาท
2.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 4,322,300 บาท
โดยจัดตั้งงบประมาณในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)
(1) โครงการก่ อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก ซอยบ้ านนางสาว
จุฑามาศ กันทะมัง หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 136,900 บาท
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงค์
เขื่อนเพชร ถึงบ้านนายเจริญ ดาววี หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 100,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 2
บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 125,500 บาท
(4) โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 2
บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 74,700 บาท
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 2 บ้าน
สบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 32,000 บาท
(6) โครงการก่อ สร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก ซอยโสภณ หมู่ ที่ 3
บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 74,700 บาท
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ปุ๊ด โพธิ
เชื่อมถนนใหญ่ – ลำเหมืองซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 119,900 บาท
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกษม
วงค์จันทร์ตา หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 195,900 บาท
/(9) โครงการ...
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(9) โครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่ 4
บ้านขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 391,400 บาท
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญทา
อำนา หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสั นทราย
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 134,400 บาท
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอินสอน
โปธาเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 136,900 บาท
(12) โครงการก่ อสร้า งถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก สั น ติสุ ข ซอย 6
(เชื่ อ มสะพานไม้ ขั ว ขี้ เสี ย ดเข้ าหมู่ บ้ าน) หมู่ ที่ 6 บ้ านแพะเจดี ย์
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 98,200 บาท
(13) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ซอยบ้านนายทา เชิงค้า หมู่ที่ 6
บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 179,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมู่ที่ 7
บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 61,700 บาท
(15) โครงการก่ อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก ซอย 5 หมู่ ที่ 7
บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 120,600 บาท
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรัญ
ศรีวิไล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 123,800 บาท
(17) โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซอยบ้ า นนาย
สุวรรณ สมแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 136,900 บาท
(18) โครงการก่อ สร้างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ซอย 2 บริเวณ
ซอยบ้านนางสาวิตรี รัตนชัยกุล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 24,400 บาท
(19) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ จากสะพานชลประทานถึงซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้ าน หมู่ที่ 8 บ้ านแพะห้ วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 76,000 บาท
/ (20) โครงการ...
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ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 141,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร
บุญแล หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 91,300 บาท
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกระจ่าง
วงค์ปั๋น ถึงบ้านนางณัฐชพร ปุกมณี หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 122,700 บาท
(23) โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 359,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 12
บ้านป่าป๋อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 490,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 13
บ้ า นพระธาตุ เจดี ย์ ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด
เชียงใหม่
จำนวน 118,400 บาท
(26) โครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่ 13
บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 350,000 บาท
(27) โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 307,000 บาท
ทั้ งนี้ รายละเอี ย ดปรากฏในร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว และการจั ด ทำร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ
ดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
เหตุผล
โดยที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ที่ได้รับความเห็นชอบไม่เพียงพอแก่
การใช้ จ่ า ย และมี ค วามจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น เกิ น กว่ า หรื อ
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
/ กระผม...

นายนิพล นามวงค์

นายโสภณ สุภารักษ์

นายดวงเด่น ศรีบุรี

นายนิพล นามวงค์
ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

มติที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

-9กระผม จึ ง ขอเสนอร่า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่ส่งให้ท่านทราบ
ตามระเบี ย บราชการแล้ ว เพื่ อ สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว
พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับรายการหรือ โครงการที่ปรากฏใน
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า ว กรณี ที่ มี ค ำถามและต้ อ งชี้ แ จง
มอบหมายให้ หั วหน้ าสำนักปลั ดเทศบาล และผู้ อำนวยการกองที่
เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงและตอบคำชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาของ
สภาเทศบาลฯ ต่อไป
ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ได้ เสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ นั้น ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติฯ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวหรือไม่ และหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายก่อน
ลงมติ ขอเชิญ
สมาชิ ก สภาฯ อภิ ป รายโดยสอบถาม ตามที่ ป ลั ด เทศบาล ปฏิ บั ติ
หน้าที่นายกเทศมนตรี ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่านได้
มีการกันเงินสำรองไว้แล้ว หรือไม่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนี้ ไม่ต้องกันเงิน
เพราะเทศบาลฯ มีรายรับเกินยอดรวมของประมาณการรายรับ ของ
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ กล่าว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายในหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวอีกหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ไม่มีท่านใดจะอภิปรายในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวอีก
ประธานสภาฯ กล่ า วหากไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ านใดจะอภิ ป รายใน
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว หรือไม่
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
ประธานสภาฯ กล่าว ในส่วนของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งจะ
ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
/ ของ..

-10ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 103 (1), ข้อ 105 และ ข้อ 107 ซึ่ง
คณะกรรมการจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน นั้น
สภาเทศบาลฯ ได้มีการเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไว้
แล้วในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 โดยในขณะนั้น ที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว มีม ติให้ คณะกรรมการชุดดั งกล่ าว ทำ
หน้ า ที่ ใ นกิ จ การของสภาเทศบาลฯ เกี่ ย วกั บ การแปรญั ต ติ ร่ า ง
ข้อบัญญัติต่างๆ ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จนสิ้นสุดระยะเวลา
ของสมัยการประชุมสภาเทศบาลฯ ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของ
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายประดิษฐ์ สุวรรณ์
2. นายคำ
วิปันเขตร
3. นางผ่องพรรณ แสงคำ
จากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน ได้มีการเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นางผ่องพรรณ แสงคำ และได้
เลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นายคำ วิปันเขตร
ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัวฉบับนี้ จะได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา
โดยละเอียดต่อไป และขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลา
เกี่ยวกับการเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 และ ข้อ 49

ที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว ปรึกษากัน แล้ว มี ม ติ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ต ติ ร่างเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. และระหว่าง
วันที่ 15 -16 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น.
ของแต่ ล ะวั น ณ สำนั ก งานเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว พร้ อ ม
กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน
วั น ที่ 17 กั น ยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ทั้ ง นี้ ให้
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ ยื่ นคำแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ โดยกรณี ส มาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ต้ องมีผู้รับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ย
ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 วรรคสามและ ข้อ 49 วรรคสอง
/ ระเบียบ...

นายนิพล นามวงค์

นายดวงเด่น ศรีบุรี

-11ระเบี ยบวาระที่ 3 ญั ต ติ ที่ เสนอใหม่ ข้อ 3.2 ญั ต ติ ก ารขออนุ มั ติ ใ ช้
จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.2 ญัตติ
การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว
ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
การเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับเรื่องร้องขอจากผู้นำชุมชน และประชาชน
ในตำบลแม่แฝกใหม่ ถึงปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และมี ค วามต้ อ งการให้ เทศบาลฯ ดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาความ
เดื อ ดร้ อ นอย่ า งเร่ งด่ ว น โดยเฉพาะถนนหรื อ เส้ น ทางที่ ใช้ ในการ
สัญจร ซึง่ เกิดการชำรุดเสียหายหลายแห่งในพื้นที่
กระผม ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ทราบว่าตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ ครัว ได้รับ ความเห็ นชอบ
และประกาศให้ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง
ปัจจุบัน เทศบาลฯ ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมีความพยายามในการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และใน
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้ น ที่ ต ำบลแม่ แ ฝกใหม่ ตามอำนาจหน้ าที่ ท างด้ า น
บริการชุมชนและสั งคม เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
กระผมจึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่ อ พั ฒ นาด้ านโครงสร้า งพื้ น ฐาน ต่ อ สภาเทศบาลฯ ซึ่ ง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561) ข้อ 89 ที่ระบุไว้ดังนี้
“ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ใหกระทํ าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยู ในอํานาจหนาที่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด
/ (2) ได้...

-12(๒) ไดสงเงิ น สมทบกองทุ น สงเสริ ม กิ จ การขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท ตามระเบียบแลว
(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร
ไมนอยกวาสามเดื อ น และกั น ไวอี ก รอยละสิ บ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ตองดำเนิ น การกอหนี้ ผู ก พั น ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชจายเงินสะสมโดย
คํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว”
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่
29 สิงหาคม 2562 ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระผมจึง
ขอชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลเงินสะสมของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ณ
วันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลฯ มีเงินสะสมที่นำไปใช้ได้หลังจาก
ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) แล้ ว เป็นเงิน
จำนวน 27,555,399.32 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่น
ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) และได้สำรอง
เงินไว้เพื่อใช้จ่ายกรณี ดังนี้
- สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จำนวน 7 เดือน
จำนวน 11,080,499.32 บาท
- สำรองจ่ายกรณี การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ จำนวน 3 เดือน จำนวน 4,335,000 บาท
- สำรองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี จำนวน 6,300,000.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน 5,839,900 บาท
(ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
โดยขออนุมั ติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่ อพั ฒ นาด้านโครงสร้างพื้ น ฐาน ต่อสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ซึ่งเป็นการทำกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ด้ านการบริก ารชุ ม ชนและสั งคม เพื่ อ บำบั ด ความเดื อ ดร้อ นของ
ประชาชน รวมขออนุ มัติใช้จ่ายเงิน สะสม จำนวน 18 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,839,900.00 บาท (ห้าล้านแปดแสน
สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
/ สำหรับ...

-13สำหรับรายละเอียดของโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ
มอบหมายให้ นายจิต ตเส็ น แก้ว คำ นายช่ างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองช่าง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
นายจิตตเส็น แก้วคำ

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว
ชี้แจง ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการดังต่อไปนี้
งบลงทุน
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค)
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ ก ซอยสถานธรรมมูลนิ ธิ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สั นทราย จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ขนาดผิ วจราจรกว้ าง 4.00 เมตร ยาว
143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อพื้ นที่ ไม่ น้ อยกว่ า 572.00
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้
เป็ นไปตามแบบแปลนที่ กองช่ างเทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ ครั วกำหนด
จำนวน 318,800 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 4
ลำดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริม
และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและบริก ารสุ ข ภาพ เชื่ อ มโยงชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 318,800 บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ซอยบ้านนายสมศักดิ์
ค่วยเทศ - บ้านนายปั๋น ทาว่อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิ วจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้ นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 220,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 57 ลำดับที่ 20 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 220,600 บาท
(สองแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
/3. โครงการ

-143. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแท็งก์น้ำบ้าน
ดอนบริ เวณบ้ านนายกิ จ จา ธงทอง หมู่ ที่ 4 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่
อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดผิ วจราจรกว้ าง 4.00
เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า
512.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั วกำหนด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ างเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 284,900 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 7
ลำดับที่ 12 สอดคล้ องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 284,900 บาท
(สองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ซอยบ้านโต้งพัฒ นา
หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่า 451.50 ตารางเมตร พร้ อ มลงลู ก รั งไหล่ ท าง
0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
เทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 253,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 7
ลำดับที่ 15 สอดคล้ องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 253,000 บาท
(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจันทร์ทิพย์
นามวงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
/ ทั้งนี้...

-15ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัวกำหนด
จำนวน 313,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 8
ลำดับที่ 16 สอดคล้ องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 313,500 บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจิราพร
ยงฤทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 245,700 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 8
ลำดับที่ 18 สอดคล้ องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 245,700 บาท
(สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจิตตเส็น
แก้วคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 359,800 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
/- เป็น...

-16- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 79 ลำดับที่ 83 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 359,800 บาท
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
8. โครงการก่อ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุ ข
ทองวิล าศ - บ้านนายปัน จุ่ มแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดผิ วจราจรกว้ าง 4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า
400.00 ตารางเมตร พร้อ มลงลู กรังไหล่ ทาง 0.00 – 0.030
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ า ง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 223,700 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 81 ลำดับที่ 90 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 223,700 บาท
(สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวรุ่งดาว
หิ น แสง - บ้ า นนางวริ ษ รา ดี ว งศ์ ม าส หมู่ ที่ 11 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว
98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 343.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 201,200 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 14
ลำดับ ที่ 36 สอดคล้ องยุท ธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 201,200 บาท
(สองแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
/ 10. โครงการ...

-1710. โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซอย 3 หน้ า ศาลา
อเนกประสงค์ – ฟาร์มไก่บ้านเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสั น ทราย จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดผิ ว จราจรกว้ า ง 3.00 เมตร
ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 771.00
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตรรายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 433,700 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 89 ลำดับที่ 116 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 433,700 บาท
(สี่แสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
11. โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 209.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 836.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 258,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 5
ลำดับที่ 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริม
และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและบริก ารสุ ข ภาพ เชื่ อ มโยงชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 258,000 บาท
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
12. โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอยบ้านนายศรีนวล ไชยลังกา หมู่ที่ 7
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวั ดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 309,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
/- เป็น...

-18- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 12
ลำดั บ ที่ 28 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ข้ อ ที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 309,000 บาท
(สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)
13. โครงการโอเวอร์เลย์ถนน สายใต้จากสามแยกบ้านนางเลา ถึง
บ้านนายสุวรรณ สมแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219.00
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ นที่ไม่น้อยกว่า 766.50 ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั วกำหนด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ างเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 239,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 12
ลำดั บ ที่ 29 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ข้ อ ที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 239,000 บาท
(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
14. โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอยทางไปศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้น ที่ไม่
น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 495,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 14
ลำดั บ ที่ 34 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ข้ อ ที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
/ 15. โครงการ...

-1915. โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอยแยกศาลาอเนกประสงค์ไปทาง
แยกสายใต้หมู่บ้าน (ผ่านบ้านนายกิตติพงษ์ คุณนา) หมู่ที่ 12 ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,600.00 ตารางเมตร รายละเอี ยดตามปริม าณงานและแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ ค รัว กำหนด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 495,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 17
ลำดั บ ที่ 44 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ข้ อ ที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่ อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
16. โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอยบ้านนายอำนาจ จันทร์ตา ถึงบ้าน
นางวั น ดี แสงอิน ทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั วกำหนด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ างเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 433,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 88 ลำดับที่ 113 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 433,000 บาท
(สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
17. โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน สายทางซุ้มประตูทางเข้า
หมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 4 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด
เชียงใหม่ กำแพงกันดินลึกเฉลี่ย 0.90 - 1.20 เมตร ยาว 60.00
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ า ง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 256,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
/- เป็น...

นายดวงเด่น ศรีบุรี

นายนิพล นามวงค์

-20- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 7
ลำดับที่ 13 สอดคล้ องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 256,000 บาท
(สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบสนามกีฬา
ประจำตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ครัวกำหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
กำหนด จำนวน 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562)
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หน้าที่ 18
ลำดั บ ที่ 48 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ข้ อ ที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
เพิ่มเติม โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่ อพั ฒ นาด้ านโครงสร้างพื้ น ฐานนี้ ทุ กโครงการเป็ น ไปตาม
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) ขอสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาในการขอ
อนุมัติกัน เงินตามโครงการดังกล่าว และกระผมขอแจ้งในที่ป ระชุม ฯ
ให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุน ให้ แก่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว
จำนวน 2 รายการ คือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เจดีย์แม่ครัว (ซอยบ้านทุ่งพัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน
725,000 บาท และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 10
ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 3,516,000 บาท ซึ่งเทศบาลฯ จะได้
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธานสภาฯ กล่าว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้เสนอและชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒ นาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบแล้ว
/ ในการ...
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-21ในการพิจารณาลงมติ กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาที่ละ
รายการโดยเรียงตามลำดับ ตั้งแต่รายการที่ 1 ถึงรายการที่ 18
รายการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสถานธรรม
มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อพื้ นที่ ไม่ น้ อยกว่ า 572.00
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้
เป็ นไปตามแบบแปลนที่ กองช่ างเทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ ครั วกำหนด
จำนวน 318,800 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 1 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริมเหล็ก ซอยสถานธรรมมู ลนิ ธิ พระบรมธาตุ ดอยสุเทพ
บ้ านแม่ แฝก หมู่ ที่ 1 ตำบลแม่ แฝกใหม่ อำเภอสั นทราย จั งหวั ด
เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้ นที่ไม่น้ อยกว่า 572.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ ก องช่ า งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด จำนวน
318,800 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอ
และชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
สมศั กดิ์ ค่ วยเทศ - บ้ านนายปั๋ น ทาว่อง หมู่ ที่ 4 ตำบลแม่ แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 220,600 บาท
/ สมาชิก...
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-22สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 2 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ค่วยเทศ - บ้านนายปั๋น ทาว่อง
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่ น้ อยกว่ า 396.00 ตารางเมตร พร้อมลงลู กรั งไหล่ ทาง 0.00 –
0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครั วกำหนด ทั้ งนี้ เป็ นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 220,600 บาท และ
เป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแท็งก์น้ำ
บ้ านดอนบริเวณบ้ านนายกิจ จา ธงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ แฝกใหม่
อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ น ที่ ไม่น้ อยกว่ า 512.00
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตรรายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด
ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ า งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว
กำหนด จำนวน 284,900 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 3 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
/ ที่ประชุม...
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-23สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแท็งก์น้ำบ้านดอน บริเวณบ้านนายกิจจา
ธงทอง หมู่ ที่ 4 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด ทั้ ง นี้
เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ า งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว
กำหนด จำนวน 284,900 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่
เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโต้ง
พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 451.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 253,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 4 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโต้งพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ขนาดผิ วจราจรกว้า ง 3.50
เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ น ที่ ไม่น้อยกว่า
451.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ า ง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 253,000 บาท
/ และ...

-24และเป็น ไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

รายการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายจันทร์ทิพย์ นามวงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ นที่ ไม่น้ อยกว่า 560.00 ตารางเมตร
พร้อ มลงลู ก รังไหล่ ท าง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอี ยดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 313,500 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 5 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจันทร์ทิพย์ นามวงศ์ หมู่ที่ 5
ตำบลแม่แ ฝกใหม่ อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 560.00 ตารางเมตร พร้ อ มลงลู ก รัง ไหล่ ท าง
0.00 - 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ค รัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนดจำนวน 313,500 บาท
และเป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่ เทศบาลฯ ได้ เสนอและชี้ แ จงต่ อ ที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางจิ ราพร ยงฤทธิ์ หมู่ ที่ 5 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ นที่ ไม่น้ อยกว่า 440.00 ตารางเมตร
พร้อ มลงลู ก รังไหล่ ท าง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอี ยดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
/ ทั้งนี.้ ..

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

-25ทั้งนี้ เป็ นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
กำหนดจำนวน 245,700 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 6 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจิราพร ยงฤทธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบล
แม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดผิ ว จราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อ มลงลูกรังไหล่ท าง 0.00 –
0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 245,700 บาท และ
เป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ ประชุม
สภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
จิตตเส็น แก้วคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวั ด
เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้น ที่ไม่น้ อยกว่า 648.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลน
ที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 359,800 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 7 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-26สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจิตตเส็น แก้วคำ หมู่ที่ 10 ตำบล
แม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดผิ ว จราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร พร้อ มลงลูกรังไหล่ท าง 0.00 –
0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตำบลเจดี ย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 359,800 บาท และ
เป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสุข ทองวิลาศ - บ้านนายปัน จุ่มแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400.00
ตารางเมตร พร้ อ มลงลู ก รั ง ไหล่ ท าง 0.00 – 0.030 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว กำหนด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ า งเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 223,700 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 8 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุข ทองวิลาศ - บ้านนายปัน
จุ่ ม แก้ ว หมู่ ที่ 10 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
/ ทั้งนี้...

-27ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
กำหนด จำนวน 223,700 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่
เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

รายการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางสาวรุ่ ง ดาว หิ น แสง - บ้ า นนางวริษ รา ดี ว งศ์ ม าส หมู่ ที่ 11
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 343.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทาง 0.00 –
0.030 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 201,200 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 9 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว ใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ
พั ฒ นาด้ านโครงสร้ า งพื้ น ฐาน รายการที่ 9 โครงการก่ อสร้า ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวรุ่งดาว หินแสง - บ้าน
นางวริษรา ดีวงศ์มาส หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 98.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่า 343.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลู กรั ง ไหล่ ท าง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอีย ดตาม
ปริม าณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว
กำหนด จำนวน 201,200 บาท และเป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่
เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ซอย 3
หน้าศาลาอเนกประสงค์ – ฟาร์มไก่บ้านเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย งใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
771.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.030 เมตร
/ รายละเอียด...
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-28รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 433,700 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 10 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม เหล็ก ซอย 3 หน้าศาลาอเนกประสงค์ – ฟาร์ม ไก่
บ้ า นเจดี ย์ เจริ ญ หมู่ ที่ 14 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 257.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่า 771.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลู กรั ง ไหล่ ท าง 0.00 – 0.030 เมตร รายละเอีย ดตาม
ปริม าณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว
กำหนด จำนวน 433,700บาท และเป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่
เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 11 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้น ที่ไม่น้อยกว่า
836.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 258,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 11 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
/ที่ประชุม...
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-29สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนา
ด้ านโครงสร้า งพื้ น ฐาน รายการที่ 11 โครงการโอเวอร์เลย์ ถ นน
ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 836.00 ตารางเมตร รายละเอี ย ดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 258,000 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้
เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 12 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอยนายศรีนวล ไชยลังกา
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไป
ตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน
309,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 12 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 12 โครงการโอเวอร์เลย์
ถนน ซอยนายศรี น วล ไชยลั ง กา หมู่ ที่ 7 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่
อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ขนาดผิ วจราจรกว้า ง 4.00
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ น ที่ ไม่น้อยกว่า
1,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริ มาณงานและแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ ก องช่ า งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด จำนวน
309,000 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอ
และชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
/ รายการ...
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รายการที่ 13 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน สายใต้จากสามแยกบ้าน
นางเลา ถึ งบ้ านนายสุ ว รรณ สมแก้ ว หมู่ ที่ 8 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 219.00เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 766.50
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 239,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 13 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พั ฒ นาด้ านโครงสร้างพื้ น ฐาน รายการที่ 13 โครงการโอเวอร์เลย์
ถนนสายใต้ จากสามแยกบ้ านนางเลา ถึงบ้ านนายสุวรรณ สมแก้ว
หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 219.00เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 766.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แบบแปลนที่ ก องช่ า งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว กำหนด จำนวน
239,000 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอ
และชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 14 โครงการโอเวอร์ เ ลย์ ถ นน ซอยทางไปศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,600.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั วกำหนด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ างเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 495,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า น ใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
/ นาย...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-31ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 14 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 14 โครงการโอเวอร์เลย์
ถนนซอยทางไปศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ขนาดผิ วจราจรกว้า ง 4.00
เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้ น ที่ ไม่น้อยกว่า
1,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ ก องช่ า งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด จำนวน
495,000 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้เสนอ
และชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 15 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน ซอยแยกศาลาอเนกประสงค์
ไปทางแยกสายใต้หมู่บ้าน (ผ่านบ้านนายกิตติพงษ์ คุณนา) หมู่ที่ 12
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้น ที่ไม่
น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ ก องช่ า งเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด จำนวน
495,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ปรายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 15 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พัฒ นาด้ านโครงสร้างพื้ นฐาน รายการที่ 15 โครงการโอเวอร์เลย์
ถนนซอยแยกศาลาอเนกประสงค์ไปทางแยกสายใต้หมู่บ้าน (ผ่าน
บ้านนายกิตติพงษ์ คุณ นา) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
/ ขนาด...

-32ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
จำนวน 495,000 บาท และเป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ ได้
เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

รายการที่ 16 โครงการโอเวอร์ เลย์ ถ นนซอยบ้ า นนายอำนาจ
จันทร์ตา ถึงบ้านนางวันดี แสงอินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00
ตารางเมตร รายละเอีย ดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว กำหนด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามแบบแปลนที่ ก องช่ าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 433,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 16 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 16 โครงการโอเวอร์เลย์
ถนนซอยบ้านนายอำนาจ จันทร์ตา ถึงบ้านนางวันดี แสงอินทร์
หมู่ ที่ 13 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05
เมตร พื้ นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริม าณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว
กำหนด จำนวน 433,000 บาท และเป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่
เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 17 โครงการก่อ สร้างเสริม ไหล่ ทางถนน สายทางซุ้ ม
ประตู ทางเข้ าหมู่ บ้ าน หมู่ ที่ 4 ตำบลแม่ แฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงกันดินลึกเฉลี่ย 0.90 - 1.20 เมตร ยาว
60.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
/ เทศบาล...

-33เทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 256,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 17 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พั ฒ นาด้ านโครงสร้างพื้ น ฐาน รายการที่ 17 โครงการก่อสร้า ง
เสริ ม ไหล่ ท างถนน สายทางซุ้ ม ประตู ท างเข้ า หมู่ บ้ าน หมู่ ที่ 4
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงกันดิน
ลึกเฉลี่ย 0.90 - 1.20 เมตร ยาว 60.00 เมตร รายละเอียดตาม
ปริม าณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กำหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว
กำหนด จำนวน 256,000 บาท และเป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่
เทศบาลฯ ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
รายการที่ 18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบสนามกีฬาประจำตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 500,000 บาท
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการ
ที่ 18 แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติในการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมรายการดังกล่าว
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

นายดวงเด่น ศรีบุรี

-34สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว ใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ
พัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการที่ 18 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบสนามกีฬาประจำตำบล
แม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชี ย งใหม่ ขนาดผิ ว จราจรกว้ า ง 4.00 เมตร ยาว 240.00
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวน 500,000 บาท และเป็นไป
ตามรายละเอีย ดที่ เทศบาลฯ ได้ เสนอและชี้แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
เทศบาลฯ ไปแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 3 ญั ต ติ ที่เสนอใหม่ ข้อ 3.3 การขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กรณี ที่ มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ยั ง มิ ได้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งใช้
จ่ า ยเงิ น นั้ น ต่ อ ไปอี ก ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.3
ญัตติการขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กรณีที่มี
รายจ่ ายหมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง ยังมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พั น แต่ มี
ความจำเป็ น ต้องใช้จ่ายเงินนั้ น ต่อไปอีก ทั้ งนี้ เป็น ไปตามข้อ 59
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว
ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
ชี้แจง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ในการขออนุ มั ติ กั น เงิน ในครั้งนี้ อยู่ ในส่ ว นของงบลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการ
อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
/ เพื่อ...

-35เพื่อตั้งรายการใหม่ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
หน่วยต่างๆ จะต้องดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนของระเบียบของ
งานพัสดุ ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในห้วงระยะเวลาใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ
ประกอบกับ กองคลั ง ที่เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้
สำรวจแล้ วว่าไม่ ส ามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว และเพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปตาม
ระเบียบของราชการ กระผมจึงเสนอขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กรณี ที่ มี ร ายจ่ า ยหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน แต่มีความจำเป็ น ต้องใช้จ่ายเงิน นั้ น
ต่อไปอีก ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับ เงิน การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) ซึ่งระบุไว้ดังนี้
“ข้อ 59 ในกรณี ที่มีรายจ่ายหมวดค่า ครุภัณ ฑ์ ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
รวมขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ในครั้งนี้ 26 รายการ เป็นเงิน ทั้งสิ้น จำนวน 5,358,240 บาท
(ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แยกใน
ส่วนของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล ขออนุมัติกันเงิน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ รวมจำนวน 1,490,300 บาท
2. กองคลั ง ขออนุ มั ติ กั น เงิน แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป
งานบริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จำนวน 3
รายการ รวมจำนวน 45,140 บาท
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติกันเงิน แผนงาน
สาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข งบ ลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รวมจำนวน 64,000 บาท
5. กองช่าง ขออนุมัติกันเงิน แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงานไฟฟ้าและถนน
จำนวน 11 รายการ รวมจำนวน 3,758,800 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับ
ทราบถึ ง รายละเอี ย ดของรายการขออนุ มั ติ กั น เงิ น กระผมขอ
มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง ได้
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และขอสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาตาม
รายการที่ได้เสนอและที่ได้มกี ารชี้แจงต่อไป
/นาย...
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-36ประธานสภาฯ กล่าว เมื่อเจ้า หน้าที่ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ได้ชี้แจงรายละเอียดของรายการการขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ
แต่ล ะรายการแล้ ว กระผมขอให้ ส มาชิก สภาฯ ได้พิ จารณาลงมติ
ตามลำดั บ ภายหลั ง จากที่ ได้ มี ก ารชี้ แ จงต่ อ ไป ขอเชิ ญ เจ้ าหน้ าที่
เทศบาลฯ ชี้แจง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วน
ของสำนักปลัดเทศบาล ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว
รายการที่ 1
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับ
ใช้งานในห้องทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ของเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งาน
ในห้องทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เป็ น เครื่อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่ าติ ด ตั้ ง ) โดยเป็ น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 36,000 บีทียู)
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 47,000 บาท และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
4) ต้องเป็ น เครื่องปรับ อากาศที่ ป ระกอบสำเร็จรูป ทั้ งชุด ทั้ งหน่วยส่ ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ทั้งนี้ ครุภัณ ฑ์ดังกล่ าวปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 27
ลำดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักธรรมภิบ าล โดยราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์เป็ นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
/ นาย...
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-37ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติ กันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติ อนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว กั น เงิ น รายการโครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน
เครื่ อ งปรั บ อากาศ สำหรั บ ใช้ ง านในห้ อ งทำงานผู้ บ ริ ห าร
(นายกเทศมนตรี) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รั ว เพื่ อเป็น ค่ า
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งานในห้อง
ทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยเป็น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 36,000 บีทียู)
จำนวน 1 เครื่ อ ง จำนวน 47,000 บาท รายละเอี ย ดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แ จงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 2
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับ
ใช้งานในห้องทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้
งานในห้ อ งทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว เป็ น
เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่ า ติ ด ตั้ ง ) โดยเป็ น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 32,000 บีทียู)
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 42,300 บาท และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
/ 3) เครื่อง...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-383) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ทั้งนี้ ครุภัณ ฑ์ ดังกล่ าวปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 27
ลำดับที่ 2 สอดคล้องยุท ธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์เป็ นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 42,300 บาท
(สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว มี มติ อนุ มัติ ให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ สำหรับ ใช้ งานในห้องทำงานประธานสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณ ฑ์สำนักงาน
เครื่ อ งปรั บ อากาศ สำหรั บ ใช้ ง านในห้ อ งทำงานประธานสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ ง) โดยเป็ น เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบแขวน (ขนาด 32,000 บีที ยู) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
42,300 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของ
/ ระเบียบ...

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

-39ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 3
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับ
ใช้งานในห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้
งานในห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติด ตั้ง) โดยเป็น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 20,000 บีทียู)
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท จำนวน 61,200
บาท และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศขนาดอื่ น ๆ (นอกจากข อ 3)
นอกเหนื อจากการพิ จารณาด้านราคาแลว เพื่ อเป็ นการประหยั ด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ทั้งนี้ ครุภัณ ฑ์ดังกล่ าวปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28
ลำดับที่ 3 สอดคล้องยุ ทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์เป็ นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 61,200 บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
/ นาย...
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-40ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว มีมติ อนุ มัติ ให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่ อ งป รั บ อากาศ สำหรั บ ใช้ ง านในห้ อ งทำงานสำนั ก
ปลัด เทศบาล เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว เพื่ อ เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ
ครุภั ณ ฑ์ ส ำนั กงาน เครื่อ งปรับ อากาศ สำหรับ ใช้ง านในห้ อ ง
ทำงานสำนั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว เป็ น
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยเป็น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 20,000
บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท จำนวน
61,200 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้ แ จงต่ อ สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 4
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ขาชุบบุหนังเทียม
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่ อ เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน เก้ า อี้ ขาชุ บ บุ ห นั ง เที ย ม
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จำนวน 100 ตัว ราคาตัวละ 490 บาท จำนวน 49,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเก้าอี้ (แบบเก้าอี้จัดเลี้ยง) ขาชุบบุหนังเทียม สีน้ำเงิน
- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 44 x 55 x 90 เซนติเมตร
- มีพนักพิงและที่นั่งโครงไม้อัดบุฟองน้ำหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC
- ปลายขาเก้าอี้ มีพลาสติกแข็ง กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว
/ ทั้งนี้ ...
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นายชุมพล ตระกูลวงศ์

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 30
ลำดับที่ 7 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้
จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณ ฑ์สำนักงาน เก้าอี้
ขาชุบบุหนังเทียม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ขาชุบ
บุหนังเทียม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว จำนวน 100 ตั ว ราคาตั ว ละ 490 บาท จำนวน
49,000 บาท รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและ
ชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 5
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง
เป็ น รถบรรทุ ก (ดี เซล) สำหรั บ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานราชการของ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
/ -เพื่อ...
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-42- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง เป็น
รถบรรทุก (ดีเซล) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 คัน จำนวน 1,025,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ทั้งนี้ ครุภัณ ฑ์ดังกล่ าวปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29
ลำดับที่ 6 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยราคาและคุณ ลั กษณะของครุภัณ ฑ์เป็ นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 1,025,000 บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงินรายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ ง รถส่ ว นกลาง เป็ น รถบรรทุ ก (ดี เซล) สำหรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 คัน
จำนวน 1,025,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่า ยเงิน การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
/ นาย...
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-43หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 6
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
สำหรับใช้งานในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
โดยเป็นรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน
1 คัน จำนวน 44,800 บาท และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด
เกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด
ซีซี ที่กำหนดไว้
(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั้ งนี้ ครุภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าวปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28
ลำดับ ที่ 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลั กธรรมภิ บ าล โดยราคาและคุณ ลั กษณะของครุภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 44,800 บาท
(สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ สำหรับใช้งานในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
/ โดย...
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-44โดยเป็ น รถจั ก รยานยนต์ ขนาด 110 ซี ซี แบบเกี ย ร์ ธ รรมดา
จำนวน 1 คัน จำนวน 44,800 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ
ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 7
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น สำหรับใช้
ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น จำนวน 8 เครื่อง
จำนวน 200,000 บาท และมีคุณลักษณะ เป็นพัดลมไอเย็น แรงลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 9, 000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ทั้งนี้ ครุภัณ ฑ์ดังกล่ าวปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 30
ลำดับที่ 8 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลั กธรรมภิ บ าล โดยราคาและคุณ ลั กษณะของครุภัณ ฑ์ ได้จ ากสื บ
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้า ที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีขอ้ เสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม
ไอเย็น สำหรั บ ใช้ในการปฏิ บั ติงานราชการของเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว จำนวน 8 เครื่อง จำนวน 200,000 บาท
/ รายละเอียด...
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-45รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อ
สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับใช้งานใน
ส่วนของงานนิ ติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จำนวน 1 เครือ่ ง จำนวน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามสามารถเป็ น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดำสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
หรือ 600X1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน
ผ่านเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
/ ทั้งนี้...
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-46ทั้ งนี้ ครุภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าวปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.
2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29
ลำดับ ที่ 5 สอดคล้องยุ ทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยราคาและคุณลักษณะเป็นไปตาม รายการที่ 50
ของเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์
ฉบั บ เดื อ นพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วั น ที่ 12 พฤษภาคม
2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดั งกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง พิ ม พ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1
เครื่อง จำนวน 7,500 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้ แ จงต่ อสภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บ
ที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 9
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาด
แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 V ความถี่สูงสุด 50 HZ กำลังขับไม่
น้อยกว่า 2.5 KV กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 2.8 KV มี Power Fact0r
ไม่น้อยกว่า 1.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของ
/ งาน...
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-47งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์ดังกล่าวจัดหาตาม
ราคาในท้องถิ่น เนื่ องจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ของ
สำนั ก งบประมาณ, เป็ น ไปตามหนั งสื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน
2558, หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่ 27 มิ ถุน ายน 2559 และเป็ น ไปตาม
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ มเติม /เปลี่ ย นแปลง
ครั้งที่ 1/2563 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 34 ลำดับที่ 14 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว มีม ติอนุ มัติ ให้ เทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กั น เงิ น รายการเครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า จำนวน 1
เครื่อง จำนวน 8,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220V
ความถี่สูงสุด 50 HZ กำลังขับไม่น้อยกว่า 2.5 KV กำลังสูงสุด
ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.8 KV มี Power Fact0r ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.0 เพื่ อ
เพิ่มประสิท ธิภาพในการให้บ ริการประชาชนของงานป้ องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ อัค คีภัย เทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายการที่ 10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
/ งาน...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-48งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์อื่น)
รายการ เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,600 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เลื่ อ ยยนต์ จำนวน 1 เครื่ อ ง โดยมี ข นาด
เครื่องยนต์ข นาด 2 จังหวะ ขนาดบาร์ไม่น้ อยกว่า 11.5 นิ้ ว กำลั ง
แรงม้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.74 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลั กษณะของครุภัณ ฑ์ดังกล่ าว
จั ด หาตามราคาในท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากไม่ มี ในบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณ ฑ์ของสำนักงบประมาณ, เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9
มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุน ายน 2559 และเป็น ไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 34 ลำดับที่ 15 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,600
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีขนาด
เครื่องยนต์ขนาด 2 จังหวะ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว กำลัง
แรงม้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 0.74 เพื่ อเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพในการให้ บ ริก าร
ประชาชนของงานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นและระงั บ อั ค คี ภั ย
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
/ นาย...

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

นายนิพล นามวงค์

-49หั ว หน้ าฝ่ ายบริห ารงานคลั ง กล่ าวในการขออนุ มัติกัน เงิน ต่อสภา
เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กระผมในฐานะที่ เป็ น ผู้ เสนอบั น ทึ ก
ข้ อ ความขออนุ มั ติ กั น เงิน ทุ ก โครงการในครั้ ง นี้ ขออนุ ญ าตท่ า น
ประธานสภาฯ และผู้บริหาร ขอเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อจากที่ได้
มีการชี้แจงต่อสภาฯ ไปแล้ว เริ่มจากในส่วนของกองคลัง มีดังนี้
รายการที่ 1
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู)
จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งานในห้องผู้อำนวยการ
กองคลัง แบบติดผนัง 12,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับ อากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
- ต้องเป็ นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่ วยส่ ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกวา
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
สวิตช 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 33
ลำดั บ ที่ 12 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ข้ อ 6 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 24,200 บาท
(สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์
ที่ประชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

นายนิพล นามวงค์

-50สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว กั น เงิ น รายการเครื่ อ งปรั บ อากาศ (แบบติ ด ผนั ง ขนาด
12,000 บีทียู) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สำหรับใช้งานในห้องผู้อำนวยการกองคลัง แบบติดผนัง 12,000
บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้
มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59
ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองคลัง
รายการที่ 2
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของงานจัดเก็บและพัฒนารายได้
กองคลัง จำนวน 6 ตัว (ราคาตัวละ 1,390 บาท) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เก้าอี้หุ้มหนังสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 52 x 55 x 100 เซนติเมตร
- สามารถปรับ สูง-ต่ำ ด้วยไฮโดรลิค
- ขาเหล็กชุบโครเมียม ขาดเก้าอี้ 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน
- มีที่เท้าแขน
โดยราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตามบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า ที่ 32 ลำดับที่ 10 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒ นาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 8,340 บาท
(แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

นายนิพล นามวงค์

-51สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว เพื่อเป็นค่า
จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ส ำนั ก งาน ของงานจั ด เก็ บ และพั ฒ นารายได้ กองคลั ง
จำนวน 6 ตั ว (ราคาตั ว ละ 1,390 บาท) จำนวน 8,340 บาท
รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ
แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับ เงิน การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองคลัง
รายการที่ 3
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เก้าอี้แถว 2 ทีน่ ั่ง จำนวน 3 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนและรับรองผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 3 ตัว (ราคาตัวละ
4,200 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เก้าอี้หุ้มหนังสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 60 x 75 เซนติเมตร
- มีพนักพิงแข็งแรง
- มีที่วางของระหว่างกลาง
- ฐานเป็นเหล็กแข็งแรงได้คุณภาพ
โดยราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุ ภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตามบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ข องสำนั กงบประมาณ ทั้ งนี้ ครุภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 11 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒ นาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 12,600 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
/ นาง...

นางผ่องพรรณ แสงคำ

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

-52สมาชิ ก สภาฯ อภิ ป รายพร้ อ มสอบถามกรณี เก้ า อี้ นั่ ง คู่ ปั จ จุ บั น
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ยังไม่
คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ เราต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ของการป้องกันและควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส
ดังกล่าวหรือไม่ สามารถแยกเก้าอี้ที่จะจัดซื้อ เป็นคนละตัวได้หรือไม่
ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการ ขอหน่วยงานที่จะจัดซื้อได้ศึกษาดู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กล่าวรายการจัดซื้อเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง ได้
ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้โอนงบประมาณ เพื่อตั้งรายการ
ใหม่มาแล้ว สำหรับการพิจารณาครั้งนี้ เป็นการเสนอขออนุมัติกันเงิน
คือ ณ เวลานี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์
ดังกล่าวได้ครับ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน รายการเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนและรับรองผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 3 ตั ว
(ราคาตัวละ 4,200 บาท) จำนวน 12,600 บาท รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษา
เงิ น และการตรวจเงิน ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายการที่ 1
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน
3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท จำนวน 36,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1
ก้ อ น เสายางและเหล็ ก พั บ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
/ โดย...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

-53โดยถือปฏิ บัติตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2561 โดยราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุ ภั ณ ฑ์
เป็ น ไปตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องสำนั ก งบประมาณ
(ธันวาคม 2562)
ทั้งนี้ ครุภัณ ฑ์ดังกล่ าวปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) เพิ่ มเติม/เปลี่ ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 หน้าที่
35 ลำดับที่ 16 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 การ
เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง ความปลอดภั ย และความสงบสุ ข ของ
ประชาชนและข้อ 6 การพั ฒ นาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 36,000 บาท
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้ าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถื อ 5 วั ต ต์ จำนวน 3 เครื่ อ ง ราคาเครื่ อ งละ 12,000 บาท
จำนวน 36,000 บาท รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก าร
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายการที่ 2
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
/ รายการ...

-54รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10
วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 28,000 บาท
เพื่ อ เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ระบบ VHF/FM ชนิ ด
ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง
เพาเวอร์ซัพพลายและไมโครโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 โดยราคาและคุณ ลักษณะของครุ ภัณ ฑ์เป็ น ไปตามบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562) ทั้งนี้
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 35 ลำดั บ ที่ 17
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน และข้อ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 28,000 บาท
(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว มีมติ อนุ มัติ ให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน รายการเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิ ด ประจำที่ ขนาด 10 วั ต ต์ จำนวน 1 เครื่ อ ง จำนวน
28,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้ แ จงต่ อ สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
/ นาย...

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

-55หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 123
สอดคล้ อ งยุท ธศาสตร์จั งหวัด เชีย งใหม่ ข้ อที่ 1 การส่ งเสริม และ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กัน เงิน รายการค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 200,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้ แ จงต่ อ สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 2
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
/ รายการ...

-56รายการ รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน จำนวน
2,700,000 บาท เพื่ อ เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อรถบรรทุ ก ติ ด ตั้ งกระเช้ าซ่ อ ม
ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
โดยรถบรรทุ ก ติ ด ตั้ งกระเช้ าซ่อ มไฟฟ้ า มี ค วามสู งไม่ น้ อ ยกว่ า 12
เมตร เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มีกำลังแรงม้าไม่น้อ ย
กว่า 130 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี จัดหา
ตามราคาในท้ องถิ่น เนื่ องจากไม่ มี ป รากฏในบั ญ ชี ราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องสำนั ก งบประมาณ ทั้ งนี้ ครุภั ณ ฑ์ ดั งกล่ า วปรากฏใน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง
ฉบั บ ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 39 ลำดั บ ที่ 28 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 2,700,000 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว กั น เงิ น รายการรถบรรทุ ก ติ ด ตั้ ง กระเช้ า ซ่ อ มไฟฟ้ า
จำนวน 1 คั น จำนวน 2,700,000 บาท รายละเอี ย ดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แ จงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 3
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ พัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว
จำนวน 14 เครื่อง จำนวน 54,000 บาท
/ เพื่อ...

-57เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว
จำนวน 14 เครื่อ ง เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริก ารประชาชนของ
อาคารโดมอเนกประสงค์ โดยจัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ปรากฏในบั ญ ชี ราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ข องสำนั ก งบประมาณ ทั้ งนี้
ครุภัณ ฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 39 ลำดั บ ที่ 30
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒ นาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว มี ม ติอนุ มัติ ให้ เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน รายการพัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบ
ติดผนั ง ขนาด 30 นิ้ ว จำนวน 14 เครื่อง จำนวน 54,000
บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แ จงต่อ
สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 4
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
จำนวน 240,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ของอาคารโดมอเนกประสงค์
โดยจัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญ ชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าว
/ปรากฏ...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์
ทีป่ ระชุม

นายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

-58ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 31 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 240,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน รายการเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
จำนวน 240,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 5
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์อื่น)
รายการ เวทีสำเร็จรูป ยกพื้นสูง แบบแยกประกอบ จำนวน 64 ชุด
จำนวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เวทีสำเร็จรูป ยกพื้นสูง แบบแยกประกอบ จำนวน
64 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ของอาคารโดม
อเนกประสงค์ โดยจัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏใน
บั ญ ชีราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ของสำนั ก งบประมาณ ทั้ งนี้ ครุภั ณ ฑ์
ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1/2563 หน้ าที่ 40 ลำดับ ที่ 32 สอดคล้ อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
/ นาย...
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-59ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่ านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ค รัว มีมติ อนุ มัติ ให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน รายการเวทีสำเร็จรูป ยกพื้นสูง แบบแยก
ประกอบ จำนวน 64 ชุด จำนวน 500,000 บาท รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ทั้ง นี้ เป็น ไปตามข้อ 59 ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

ที่ประชุม

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 6
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิ วเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้
งานกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสั ญ ญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา แบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
/ 2) มี...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
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ที่ประชุม

-602) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ส ามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีห น่ว ยความจําหลั ก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี กว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้ อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรื อ ดี ก ว่ า
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามรายการ
ที่ 8 ของเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพื่ อ เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 41 ลำดั บ ที่ 36
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่า นใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว กั น เงิ น รายการเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สำหรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท รายละเอียดตามที่
/ เทศบาล...

-61เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แ จงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
นายธีรยุทธ จันทร์แดง
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หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 7
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,300 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานของกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet Printer)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามรายการ
ที่ 43 ของเกณ ฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณ ะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ วเตอร์ ฉบั บ เดื อนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วั น ที่ 12
พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพื่ อ เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ งที่ 1/2563 หน้ า ที่ 41 ลำดั บ ที่ 37
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

-62สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว มีม ติอนุ มัติ ให้ เ ทศบาลตำบล
เจดีย์แ ม่ค รัว กัน เงิน รายการเครื่องพิม พ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
6,300 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้ แ จงต่ อ สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 8
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ)
รายการ ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน จำนวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณฑ์
จั ด หาตามราคาในท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากไม่ มี ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องสำนั ก งบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดั งกล่ า วปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 29 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
เชี ย งใหม่ ข้ อ 6 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ

ที่ประชุม

/ นาย...

-63นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ค รัว มีมติ อนุ มัติ ให้เทศบาลตำบล
เจดี ย์แ ม่ค รัว กั น เงิน รายการล้ อวัด ระยะทาง จำนวน 1 อั น
จำนวน 15,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 9
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ)
รายการ ไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน จำนวน 3,000 บาท
เพื่ อเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ สต๊าฟ จำนวน 1 อัน สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์
จัดหาตามราคาในท้อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภั ณ ฑ์ ของสำนั กงบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 34 สอดคล้ อ งยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
/ที่ประชุม...

-64ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว มีม ติอนุ มัติ ให้ เทศบาลตำบล
เจดีย์แ ม่ค รัว กัน เงิน รายการไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน จำนวน
3,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้ แ จงต่ อ สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 10
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์
จัดหาตามราคาในท้อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภั ณ ฑ์ ของสำนั กงบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 35 สอดคล้ อ งยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ค รัว กัน เงิน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน
3,500 บาท รายละเอี ยดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและ
ชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของ
/ ระเบียบ...

นายธีรยุทธ จันทร์แดง

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-65ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง กล่าวขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 11
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ)
รายการ เทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน จำนวน 7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์
จัดหาตามราคาในท้อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภั ณ ฑ์ ของสำนั กงบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 33 สอดคล้ อ งยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขออนุมัติกันเงิน จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ กล่ าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่ าวแล้ ว ขอให้ ส มาชิกสภาฯ ทุ กท่านได้
พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว กั น เงิ น รายการเทปวั ด ระยะ จำนวน 1 อั น จำนวน
7,000 บาท รายละเอี ยดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและ
ชี้ แ จงต่ อ สภาเทศบาลฯ แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561)
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 1 ท่าน
/ ระเบียบ...
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เรื่องอื่น ๆ
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ประธานสภาฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระนี้
ผมขอแจ้ ง ให้ ทุ ก ท่ า นได้ รั บ ทราบและเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) โดยเฉพาะกรณีที่
ท่ า นต้ อ งการทราบถึ ง เรื่ อ งการดำเนิ น งาน หรื อ การบริ ห ารงาน
ราชการ ขอให้เสนอเป็นกระทู้ถาม ซึ่งผู้ที่สามารถยื่นกระทู้ถามได้
ตามระเบียบฯ คือสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อที่ผู้บริหาร จะได้เตรียม
ความพร้อมในการตอบคำถาม ประกอบกับต้องอาศัยเวลาในการ
เตรีย มข้ อ มู ล ต่ า งๆ ขอท่ า นผู้ น ำหมู่ บ้ า นทุ ก ท่ านได้ รั บ ทราบและ
ปฏิบัติตามระเบียบของราชการด้วยครับ

นางผ่องพรรณ แสงคำ

สมาชิ กสภาฯ กล่ าวตามที่ ท่ านประธานสภาฯ แจ้งให้ ป ฏิ บั ติต าม
ระเบียบของราชการ ต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เรื่องกรณีเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่ง หน่วยงานได้มีการเสนอ
ต่อสภาเทศบาลฯ ขอท่านประธานสภาฯ ได้มีการตรวจทานก่อน
ประชุม ฯ ว่าเอกสารที่ ห น่ ว ยงานเสนอกับ เอกสารที่ ส มาชิ กสภาฯ
ได้รับนั้น มีข้อมูลที่ ตรงกันหรือไม่ ซึ่งในวันนี้มีผู้นำหมู่บ้านหลายๆ
ท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ และหลายท่านเป็นคนรุ่นใหม่
ในโอกาสข้างหน้าอาจได้เข้ามาในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อไป
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ประธานสภาฯ กล่าว การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ใน
วันนี้สมควรแก่เวลาแล้ว ก่อนปิดการประชุมฯ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ รับทราบ สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ นั้น ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว เพื่อพิจารณาญัตติค้างพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ในการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ใน
วัน ที่ 21 กัน ยายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็ น ต้ น ไป ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น, ผู้ บ ริ ห าร เข้ า ร่ว ม
ประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่
แฝกใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวต่อไป
กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ ในการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการ
ประชุม
/ ปิดประชุม...

