
 

 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 

วันที่ 25 กันยายน 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 

.................................... 
 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 
 
 
 

ลำดับที่ รายชื่อสมาชิกสภาฯ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1  นายนิพล    นามวงค์ ประธานสภาฯ นิพล    นามวงค์  
2 นายสงัด สายคำฟู รองประธานสภาฯ สงัด สายคำฟู  
3 นางนฤมล คำจม เลขานุการสภาฯ นฤมล คำจม  
4 นายโสภณ สุภารักษ์ สมาชิกสภาฯ โสภณ สุภารักษ์  
5 นายประดิษฐ์ สุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์ สุวรรณ์  
6 นายณรงค์ กองเงิน สมาชิกสภาฯ ณรงค์ กองเงิน  
7 นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาฯ กำธร วงค์นำ  
8 นายคำ วิปันเขตร สมาชิกสภาฯ คำ วิปันเขตร  
9 นายเดช ปันเมา สมาชิกสภาฯ เดช ปันเมา  

10 นางประภาพร มหาวัน สมาชิกสภาฯ   ลาการประชุม 
11 นางผ่องพรรณ แสงคำ สมาชิกสภาฯ   ลาการประชุม 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 

ลำดับที ่ รายชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายดวงเด่น ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว 

ดวงเด่น  ศรีบุรี  

2 นายชุมพล          ตระกูลวงศ ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชุมพล ตระกูลวงศ์  
3 นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง เทิดศักดิ์ วังหลัง  
4 นางสาวพิกุล ยะคำดุก ผู้อำนวยการกองคลัง พิกุล ยะคำดุก  
5 นางสาวธนัย์นชิา  สิทธิพงษ์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธันย์นชิา    สิทธิพงษ์เจริญ  

6 นายชุมพล        ตระกูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชุมพล ตระกูลวงศ์  
7 นางสาวชนภัส   อินกวา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชนภัส อินกวา  
8 นางนงนุช        ถารียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นงนุช ถารียะ  

 

 
/ ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 
 
 

ลำดับที ่ รายชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

9 นายธีรยุทธ      จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ธีรยุทธ   จันทร์แดง  

10 นางสาวอัญชสา   คงอภิรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อัญชสา  คงอภิรักษ์ แทนผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 

/ เริ่ม... 
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เริ่มการประชุม    เวลา   09.30   น. 
นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว เมื่อสมาชิกสภาฯ 

มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบ 
 เรื่องในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งนี้ มีสมาชิกสภา

เทศบาลฯ ลาการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ นางประภาพร  มหาวัน 
และนางผ่องพรรณ  แสงคำ 

 

 เรื่อง นายอำเภอสันทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด 
ที่ ชม 0017.3/ว 54959 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้ให้
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และ
ผู้บริหารเทศบาลฯ ประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว ดังนี้ 

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผู้บริหารประกาศฯ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 

2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่  1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้บริหารประกาศฯ ให้มีผลใช้
บังคับ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 
23 กันยายน 2563 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าวในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 

ครั้งนี ้ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่  3    ญัตติที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.1 การขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ าย เงินนั้ นต่ อ ไป อีก  ทั้ งนี้  เป็ น ไปตามข้ อ  59  ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.1
ญัตติการขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  

/ ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)  
ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว 
ได้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  

 
 
 

นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
ชี้แจง เนื่องจากใกล้สินปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2463 แล้ว และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอสันทราย ซึ่งท่านได้รับมอบ
อำนาจให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
และกระผมในฐานะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 
2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563  

  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการด้านงบประมาณรายจ่าย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโครงการต่างๆ ซึ่งได้รับการจัดตั้ง
งบประมาณไว้ สามารถดำเนินงานโครงการและใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ต่อไป กระผมจึงเสนอขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ทั้งนี้  
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561) ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 
 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

 
 

รวมขออนุมัติ กัน เงิน  28 รายการ เป็น เงินทั้ งสิ้ น 
4,383,500 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) แยกในส่วนของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. กองการศึกษา ขออนุมัติกันเงิน แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
(ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ จำนวน 61,200 บาท  

2. กองช่าง ขออนุมัติกันเงิน แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน จำนวน 27 รายการ จำนวน 4,322,300 บาท 

 
/ ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับ
ทราบถึงรายละเอียดของรายการขออนุมัติกันเงิน กระผมขอ
มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม และขอสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาตามรายการที่ได้เสนอ
และชี้แจงแล้วต่อไป 

 

นายธีรยุทธ  จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติม กระผมขอชี้แจง
รายละเอียดของโครงการที่ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัวในครั้งนี้  โดยเป็นโครงการซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1) ขออนุมัติกันเงินฯ ในส่วนของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ ดังน้ี 
(1) รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน 
(ขนาด  20,000 บีทียู)  จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 61,200 บาท 

 ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 61,200 บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 

2) ขออนุมัติกันเงินฯ ในส่วนของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 27 รายการ ดังน้ี 
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาว
จุฑามาศ  กันทะมัง หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136,900 บาท  
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 136,900 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงค์  
เขื่อนเพชร ถึงบ้านนายเจริญ ดาววี หมู่ท่ี 1 บ้านแม่แฝก ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 100,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 100,000 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 2 
บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 125,500 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 125,500 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 2 
บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 74,700 บาท 
ขออนมุัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 74,700 บาท  
(เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

/ (5) โครงการ... 
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(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 2 บ้าน
สบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 32,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 32,000 บาท  
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
 

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสภณ หมู่ที่  3  
บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 74,700 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน  74,700 บาท  
(เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ปุ๊ด โพธิ  
เชื่อมถนนใหญ่ – ลำเหมืองซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 119,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 119,900 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกษม  
วงค์จันทร์ตา หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 195,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 195,900 บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

(9) โครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่ 4 
บ้านขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 391,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 391,400 บาท  
(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญทา 
อำนา หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 134,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 134,400 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอินสอน  
โปธาเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 136,900 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
/ (12) โครงการ... 
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(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สันติสุข ซอย 6  
(เชื่อมสะพานไม้ ขัวขี้เสียดเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่  6 บ้านแพะเจดีย์  
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 98,200 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 98,200 บาท  
(เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
 

(13) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ซอยบ้านนายทา เชิงค้า หมู่
ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 179,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 179,000 บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 
 

(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมู่ที่ 7 
บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 61,700 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 61,700 บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
 

(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 
บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 120,600 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 120,600 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 

(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรัญ  
ศรีวิไล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 123,800 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 123,800 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
 

(17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
สุวรรณ สมแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 136,900 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 

(18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บริเวณ
ซอยบ้านนางสาวิตรี  รัตนชัยกุล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 24,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 24,400 บาท  
(สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

/ (19) โครงการ... 
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(19) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ จากสะพานชลประทานถึงซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 76,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 76,000 บาท  
(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
 
 

 (20) โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถาน หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝก
ใหม่ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 141,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 141,000 บาท  
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
 
 

(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร 
บุญแล หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 91,300 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 91,300 บาท  
(เก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกระจ่าง 
วงค์ปั๋น ถึงบ้านนางณัฐชพร ปุกมณี หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 122,700 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 122,700 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

(23) โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 359,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 359,000 บาท  
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 

(24) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 12 
บ้านป่าป๋อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 490,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 490,000 บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 

(25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 13 
บ้านพระธาตุเจดีย์  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 118,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 118,400 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

/ (26) โครงการ... 
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(26) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (แห่งใหม่) หมู่ที่ 13 
โดยการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่  13 
บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน  350,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 350,000 บาท  
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

(27) โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 307,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 307,000 บาท  
(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
 
 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ปลัดเทศบาล ปฏิบัติที่นายกเทศมนตรี และ
เจ้าหน้าที่กองคลัง ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ผมขอให้สมาชิสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติที่ละรายการ 
จนครบ 28 รายการ และหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะรายการขออนุมัติกันเงิน รายการใด ขอเชิญ 

 
 
 

นายณรงค์  กองเงิน สมาชิกสภาฯ กล่าวขออนุญาตท่านประธานสภาฯ โครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง 27 โครงการ เป็นความต้องการของ
ประชาชน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กในซอยต่างๆ และกระผมขอให้การ
ดำเนินงานโครงการผ่านไปไดด้้วยดี 

 
 

 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าวขอสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติที่ละรายการ
ต่อไป ลำดับแรก ขออนุมัติกันเงินฯ ในส่วนของกองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)  
รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน 
(ขนาด  20,000 บีทียู)  จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 61,200 บาท 

 ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 61,200 บาท 
 (หกหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 
 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ขนาด  20,000 บีทียู)  จำนวน 2 เครื่อง 
จำนวน 61,200 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่เทศบาลฯ 
ได้เสนอและช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

นายนิพล  นามวงค์ ประธานสภาฯ กล่าวต่อไปเป็นการขออนุมัติกันเงินฯ ในส่วนของ
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาว
จุฑามาศ  กันทะมัง หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136,900 บาท  
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 136,900 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสาวจุฑามาศ กันทะมัง หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136,900 บาท 
รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ 
แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 
 

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงค์  
เขื่อนเพชร ถึงบ้านนายเจริญ ดาววี หมู่ท่ี 1 บ้านแม่แฝก ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 100,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 100,000 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

ทีป่ระชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

/ นาย... 
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นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสงค์ เขื่อนเพชร ถึงบ้านนายเจริญ ดาววี หมู่ที่ 1 
บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 100,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 2 
บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 125,500 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 125,500 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อ เสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3/1 หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 125,500 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 2 
บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 74,700 บาท 
ขออนมุัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 74,700 บาท  
(เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ 
 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7/3 หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 74,700 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 2  
บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 32,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 32,000 บาท  
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 
หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 32,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มี
การเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสภณ หมู่ที่  3  
บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 74,700 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน  74,700 บาท  
(เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโสภณ หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 74,700 บาท รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว 
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ปุ๊ด โพธิ  
เชื่อมถนนใหญ่ – ลำเหมืองซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 119,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 119,900 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านแม่ปุ๊ด โพธิ เชื่อมถนนใหญ่ – ลำเหมืองซอย 5 หมู่ที่ 3 
บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 119,900 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  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  

/ (8) โครงการ... 
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(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกษม  
วงค์จันทร์ตา หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 195,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 195,900 บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเกษม วงค์จันทร์ตา หมู่ที่  3 บ้านเจดีย์แม่ครัว 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 
195,900 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(9) โครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่ 4 
บ้านขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 391,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 391,400 บาท  
(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (9) โครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก
ระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 391,400 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและช้ีแจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว  

 

/ ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญทา 
อำนา หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 134,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 134,400 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายบุญทา อำนา หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 134,400 บาท รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอินสอน  
โปธาเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 136,900 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายอินสอน โปธาเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

/ จำนวน... 
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จำนวน 136,900 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สันติสุข ซอย 6  
(เชื่อมสะพานไม้ ขัวขี้เสียดเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่  6 บ้านแพะเจดีย์  
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 98,200 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 98,200 บาท  
(เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สันติสุข ซอย 6 (เชื่อมสะพานไม้ ขัวขี้เสียดเข้าหมู่ บ้าน) หมู่ที่ 6 
บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 98,200 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอ
และชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(13) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ซอยบ้านนายทา เชิงค้า หมู่
ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 179,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 179,000 บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (13) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ซอยบ้าน
นายทา เชิงค้า หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 179,000 บาท รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว 
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมู่ที่ 7 
บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 61,700 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 61,700 บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4/1 หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 61,700 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ 
ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 
59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 

(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 
บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 120,600 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 120,600 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ 

/ นาย... 
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 นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120,600 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรัญ  
ศรีวิไล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 123,800 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 123,800 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน (16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรัญ ศรีวิไล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 
123,800 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอ
และชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
สุวรรณ สมแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136,900 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 136,900 บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว กันเงิน (17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายสุวรรณ สมแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 
136,900 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอ
และชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บริเวณ
ซอยบ้านนางสาวิตรี รัตนชัยกุล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 24,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 24,400 บาท  
(สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
บริเวณซอยบ้านนางสาวิตรี รัตนชัยกุล หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง 
ตำบลแม่แฝกใหม่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 
24,400 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจง
ต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว  ทั้ งนี้  เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  

/ (19) โครงการ... 
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(19) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ จากสะพานชลประทานถึงซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 76,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 76,000 บาท  
(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ 

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (19) โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ จากสะพาน
ชลประทานถึงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 
76,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(20) โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถาน หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 141,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 141,000 บาท  
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (20) โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถาน หมู่ที่ 10 
บ้านแพะแม่แฝกใหม่ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 141,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มี
การเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  

/ (21) โครงการ... 
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(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร 
บุญแล หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 91,300 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 91,300 บาท  
(เก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายมิตร บุญแล หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 91,300 บาท รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 

(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกระจ่าง 
วงค์ปั๋น ถึงบ้านนางณัฐชพร ปุกมณี หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 122,700 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 122,700 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายกระจ่าง วงค์ปั๋น ถึงบ้านนางณัฐชพร ปุกมณี หมู่ที่ 11 
บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 122,700 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ 
ได้มีการเสนอและช้ีแจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว  

/ ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(23) โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา 
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
จำนวน 359,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 359,000 บาท  
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (23) โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่
ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  จำนวน 359,000 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  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 
 

(24) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 12 
บ้านป่าป๋อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 490,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 490,000 บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 
 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (24) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
หอถังสูง หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 490,000 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 
 

(25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 13 
บ้านพระธาตุเจดีย์  ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 118,400 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 118,400 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 
 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 118,400 บาท รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

(26) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (แห่งใหม่) หมู่ที่ 13 
โดยการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่  13 
บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน  350,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 350,000 บาท  
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (26) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (แห่ง
ใหม่) หมู่ที่ 13 โดยการก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็กระบบประปา 
หมู่ที่  13 บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 350,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ 
ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้วทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 59 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 
 

(27) โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 307,000 บาท 
ขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ จำนวน 307,000 บาท  
(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ  

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวในรายการขออนุมัติกันเงินดังกล่าว หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ 

 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว กันเงิน (27) โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 307,000 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว  ทั้งน้ี 
เป็นไปตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) 

 ด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง   ลาการประชุม  2  ท่าน  
 

/ ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะ

เสนอเรื่องอื่นหรือไม่ หากมีขอเชิญ 
 
 

นายณรงค ์ กองเงิน สมาชิกสภาฯ กล่าวเรื่องไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟกิ่งบริเวณทางหลวง
สายเชียงใหม่ – พร้าว ซึ่งกรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างถนนขึ้น
ใหม่นั้น ขอกองช่างได้ประสานงานไปยังหน่วยงานดังกล่าว ว่าจะ
สามารถขอไฟฟ้าสาธารณะ หรือไฟกิ่งดังกล่าว นำมาใช้ เพื่อ
สาธารณประโยชน์ในตำบลแม่แฝกใหม่ของเราได้หรือไม่ หากได้ก็
ขอให้เร่งดำเนินการประสานงาน เท่าที่ทราบข้อมูลตำบลแม่แฝก 
ได้ดำเนินการขอไฟฟ้าฯ ดังกล่าว เพื่อไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตำบล
แม่แฝกแล้ว ทั้งนี้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ตำบลแม่แฝกใหม่ ก็มีความ
ต้องการไฟฟ้าสาธารณะเช่นเดียวกัน 

 

นายกำธร  วงค์นำ สมาชิกสภาฯ กล่าว ที่ผ่านมามีการประชุมของกรมทางหลวง เรื่อง
เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน 4 เลน กระผมขอฝากกองช่างได้ประสานงาน
ขอดินที่กรมทางหลวงจะได้มีการขุดถนนเดิมออก หมู่บ้านกระผมมี
ความต้องการนำดินไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะในหมู่บ้าน ขอกองช่าง
ได้ช่วยประสานงานขอดินดังกล่าวได้หรือไม่ และกระผมจะได้มีหนังสือ
มายังเทศบาลฯ เพื่อให้ช่วยประสานงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวเรื่องการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช 
ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับการประสานงานจากเทศบาลฯ และขอ
หารือในที่ประชุมฯ ว่าจะมีการจัดงานพิธีดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ในความเห็นของผม เห็นว่าเราควรมีการจัดงานพิธี โดยเฉพาะเรามี
สถานที่จัดงานคือบริเวณโดมอเนกประสงค์ ท่านใดมีความคิดเห็น
อย่างไร 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลฯ หารือกันแล้วมีความเห็นว่าควรจัดงานรัฐพิธี เนื่อง
ใน วันปิ ยมหาราช ใน วันที่  23 ตุ ลาคม 2563 บริ เวณ โดม
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และควรมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่บางส่วนไปร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย   

 

นายนิพล  นามวงค ์ ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก
หรือไม่  

 

ที่ประชุม   สภาเทศบาลฯ  ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  
 
 

นายนิพล  นามวงค์  ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ แล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม 

 
/ ปิดประชุม... 

 
 



 
 


