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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจําป พ.ศ. 2561
ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู
****************************************
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ผูมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายประทวน
มหายศ
2
นางสาวภัทรภร แสงบุญ
3
นายสมพร
เกษพรหม
4
นายไพบูรณ
ศรีคํามูล
5
นายสุรชัย
สุจาศรี
6
นายบุญเกื้อ
ไชยวงศ
7
นายวรายุทธ
ชูจิตร
8
วาที่รอยตรีมนัส ปนตา
9
นายถนอม
ทาทอง
10
นายพีระศักดิ์
ชัยมงคล
11
นายวิโรจน
คําภีระ
12
นายบัญญัติ
สุภาศรี
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายธวัช
ชัยแกว
2
นายชัยวัฒน
จารุสวัสดิ์
3
นายเสนห
อินประมูล
4
นางรุจิรา
จันทรเงิน
5
นายสัญญา
นาประทานสุข
6
จาสิบตรีประสิทธิ์ บัวเตา
7
นายสุระสิทธิ์
ปนทอง
8
นายปติพล
มาระวิชัย
9
นายชาตรี
จันทรตา
10 นายธีระศักดิ์
อะทาจา
11 นางจันทนา
กันทาใจ
12 นางสาวจีราวรรณ เครือคําปว
13 นางสาวกฤติมา
ชัยชนันท

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลชมภู
รองประธานสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชมภู

ลายมือชื่อ
ประทวน มหายศ
ภัทรภร แสงบุญ
สมพร เกษพรหม
ไพบูรณ ศรีคํามูล
สุรชัย สุจาศรี
บุญเกื้อ ไชยวงศ
วรายุทธ ชูจิตร
มนัส ปนตา
ถนอม ทาทอง
พีระศักดิ์ ชัยมงคล
วิโรจน คําภีระ
ลา

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู
รองนายกเทศมนตรีตําบลชมภู
รองนายกเทศมนตรีตําบลชมภู
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลชมภู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลชมภู
ปลัดเทศบาลตําบลชมภู
รองปลัดเทศบาลตําบลชมภู
ผูอํานวยการกองชาง

ลายมือชื่อ
ธวัช ชัยแกว
ชัยวัฒน จารุสวัสดิ์
เสนห อินประมูล
รุจิรา จันทรเงิน

สัญญา นาประทานสุข

ประสิทธิ์ บัวเตา
สุระสิทธิ์ ปนทอง
ปติพล มาระวิชัย
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ชาตรี จันทรตา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ธีระศักดิ์ อะทาจา
ผูอํานวยการกองคลัง
จันทนา กันทาใจ
จีราวรรณ เครือคําปว
ผูอํานวยการกองการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กฤติมา ชัยชนันท
/13..
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ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
14 นางสาวจุฑารัตน ภูริวัฒนากร หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา
จุฑารัตน ภูริวัฒนากร
หัวหนาฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
15 นางกัลยารัตน
อุปราสิทธิ์
กัลยารัตน อุปราสิทธิ์
16 นางพิธุกานต
บุญสงค
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
พิธุกานต บุญสงค
17 นายทวีชัย
ใหญวรรณา ผูชวยชางไฟฟา
ทวีชัย ใหญวรรณา
18 นายศรี
สิทธิวัฒน
ผูชวยชางไฟฟา
ศรี
สิทธิวัฒน
ผูเขารวมสังเกตการณ (ประชาชน)
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1
นายสุทธิพร
มูลสถาน
ขาราชการบํานาญ
สุทธิพร มูลสถาน
เปดประชุม เวลา 09.10 นาฬิกา
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ
ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งขององคประชุม จึงไดใหสัญญาณเรียกสมาชิก
สภาฯ เขาหองประชุมโดยมี นายประทวน มหายศ เปนประธานที่ประชุม พรอมเชิญ
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประกาศสภาเทศบาลตําบลชมภู เรื่อง ประกาศเรียกที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2561
- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
ซึ่งที่ประชุมไดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป
พ.ศ. 2561 ในเดือนสิงหาคม 2561 โดยกําหนดตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม
มีกําหนด 30 วัน
- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ขอ 21 และขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปพ.ศ. 2561 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีกําหนด 30 วัน
1.2 ประกาศสภาเทศบาลตําบลชมภู เรื่อง กําหนดวันประชุมสภาเทศบาลตําบล
ชมภู สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจําป พ.ศ. 2561
- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ขอ 21 และขอ 22 วรรคสอง จึงกําหนดวันประชุม
สภาเทศบาลตําบลชมภู สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3(ครั้งที่
3)ประจําป
พ.ศ. 2561 ในวันจันทร ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลชมภู

ที่ประชุม

- รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2....
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ระเบียบวาระที่ 2
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาลตําบล
ชมภู

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลชมภู สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ผานมา) ขอใหที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจาก
การประชุม มีสมาชิกทานใดที่จะมีการแกไขถอยคําหรือขอความใดบางหรือไม
หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
- สมาชิกสภารับรองเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม
- (ไมม)ี

ระเบียบวาระที่ 4
นายประทวน มหายศ

เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอให ทานรองประธานสภา ปฏิบัติหนาที่ เลขานุการฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของดวยครับ
นส.ภัทรภร แสงบุญ
รองประธานเสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 ขอ 45 วรรคสาม กําหนดไววา “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวกันไมได และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ นั้น และในการประชุมสภาครั้งที่ผานมาไดมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้น จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
1. นายวิโรจน
คําภีระ
เปนประธานกรรมการ
2. นายถนอม
ทาทอง
เปนกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร
แสงบุญ
เปนกรรมการ
4. นายไพบูรณ
ศรีคํามูล
เปนกรรมการ
5. นายสุรชัย
สุจาศรี
เปนกรรมการ
6. นายบุญเกื้อ
ไชยวงศ
เปนกรรมการ
7. วาที่รอยตรีมนัส
ปนตา
เปนเลาขานุการ
และไดกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติและหลังจากที่มีการแปรญัตติ
เรียบรอยแลวใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานตอประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุมเมื่อครั้งที่แลวกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติและกําหนดระยะเวลาพิจารณา
คําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว คือ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
และใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติใหเสร็จภายในวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2561 คะ

จันทร

4
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอบคุณครับ เมื่อการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ลงมติเรียบรอยแลว ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดชี้แจงผลการ
พิจารณาคําแปรญัตติตอที่ประชุมทราบครับ

นายวิโรจน คําภีระ

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 /ประชุมทุกทานครับ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได
กําหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติ ประธานคณะกรรมการแปรฯ รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 16 - 20 สิงหาคม
2561 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น. นั้น ปรากฏวามีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลชมภู 2 ทาน ขอยื่นแปรญัตติในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลชมภู
โดยพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบแลว ขอใหทางผูบริหารอธิบายรายละเอียดในสวน
ของการกําหนดราคากลางตามโครงการกอสราง ที่มาของการกําหนดราคากลาง ผูยื่น
ญัตติคนแรกคือทานสมาชิกสภาเทศบาล นายสุรชัย สุจาศรี ไดขอถอนการเสนอแปร
ญัตติในที่ประชุม และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ไดรวมกันพิจารณาแลว
มีมติเอกฉันท และผูยื่นญัตติคนที่ 2 คือทานสมาชิกสภาฯ วาที่รอยตรี มนัส ปนตา
ไดขอแปรญัตติหลังคาสระวายน้ําและขอแปรญัตติปรับลดราคาคาไฟฟา ทั้งนี้
ตามเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ไดสง
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลชมภู จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอไป ขอบคุณครับ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ไดรายงานผลใหที่ประชุมสภาเทศบาลได
ทราบ คือ การขอแปรญัตติหลังคาสระวายน้ํา และการขอแปรญัตติลดคาไฟฟา
มีทานใด อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญทานปลัดเทศบาล จาสิบตรีประสิทธิ์
บัวเตา ครับ

จาสิบตรีประสิทธิ์ บัวเตา

- ขอบคุณครับ กระผมจาสิบตรี ประสิทธิ์ บัวเตา ปลัดเทศบาลตําบลชมภู
ไดชี้แจงวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวด 4 งบประมาณ ขอ 59 ระบุวา
“การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายจะกระทําไดโดยเฉพาะการขอลด
รายจายหรือขอลดจํานวนเงินที่อนุญาตขอจาย และตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ”

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2/
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ปลัดเทศบาลฯ

- ในญัตติสมาชิกสภาที่เสนอมา ปรากฏวาไมไดระบุจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับ
ระเบียบวารที่ 4
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 3/การลงมติ)
- ตอไปจะเปนการพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( วาระที่ 3/การลงมติ) กระผมจึง

5
ขอมติที่ประชุมสภาวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

-

เห็นชอบ 10 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง(นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล

- ที่ประชุมเห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันทใหตราเปนเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5

-

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่แหลงทองเที่ยววังมัจฉา
หมูที่ 2 บานพญาชมภู ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม (คําชี้แจง
ประกอบ หนา 142) ขอ 3

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- ในระเบียบวาระนี้เปนการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลคําพิจารณาอนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทศั น
พื้นที่แหลงทองเที่ยววังมัจฉา หมูที่ 2 บานพญาชมภู ตําบลชมภู อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม (คําชี้แจงประกอบ หนา 142) ขอ 3
ในการนี้ขอเชิญ
เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของกับการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณขอเรียนเชิญครับ

น.ส.ภัทรภร แสงบุญ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 543
หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหนาที่

เลขานุการสภาเทศบาล

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- ทานนายกเทศมนตรีตําบลชมภู ไดขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบสภา
เทศบาลตําบลชมภูในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป 2561 จํานวน 1 รายการ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลชมภู
ชี้แจง ครับ
-

นายธวัช ชัยแกว
นายกเทศมนตรีตําบลชมภู

- เรียนทานประธานสภาฯเทศบาลที่เคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติทุกทานกระผม นายธวัช ชัยแกว นายกเทศมนตรีตําบลชมภู
ตามที่เทศบาลตําบลชมภูไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น กระผมใครขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลชมภู

6
พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2561 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง
เปนรายจายใหมเปนอํานาจของสภาทองถิ่น
ตามที่เทศบาลตําบลชมภู ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2561 ไดตั้งงบประมาณรายจายแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่แหลงทองเที่ยววังมัจฉา หมูที่ 2 บานพญาชมภู
ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม (คําชี้แจงประกอบ หนา 142) ขอ 3
จํานวนเงิน 210,768 บาท รายละเอียดโครงการ ประกอบดวย 1. หมวดสระ
บัว 24.00 ตารางเมตร 2.หมวดพื้นบล็อกปูหญา 107.00 ตารางเมตร 3.
หมวดขอบคันปลูกตนไม 27 เมตร 4. หมวดทางเดินขางศาลา 12.40 เมตร
5. หมวดรางระเบียง 14.00 เมตร 6. หมวดน้ําพุ 2 ชุด รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลชมภู กําหนด (แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอที่ 1 (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)
รายการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่แหลงทองเที่ยววังมัจฉา หมูที่ 2 บาน
พญาชมภู ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวนเงิน 210,768
บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
- กอสรางปรับปรุงแทนอนุสาวรียพญาชมภู โดยการกออิฐ
เสริม หันดานหนาไปทางทิศเดียวกับรูปปนพญาชมภู พรอมฉาบปูน ติด
กระเบื้องแกรนิต
- ปรับปรุงพื้นทางเดินเขาอนุสาวรีย เปนเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวทรายลาง
- ปรับปรุงทางเดินรอบสระใหเปนผิวทรายลาง
- ปรับปรุงแกไขราวกันตกเดิมทอเหล็กอาบสังกะสี เปน
ราวสแตนเลสกลม 2 นิ้ว
- ทําแทนประวัติของพญาชมภูติดตั้งดานหนาของอนุสาวรีย
จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไปครับ
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลชมภู ไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบสภา
เทศบาลตําบล ชมภู ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป 2561 จํานวน 1 รายการ สมาชิกสภาทานใดมีจะซักถาม
หากไมมี ผมขอมติที่ประชุม ครับ

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลชมภู ไดเสนอขอใหสภาพิจารณาอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 25
61
นั้น มีสมาชิกฯทานใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีกระผมจะขอมติที่
ประชุมสภาวาจะอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2561 หรือไม ถาสมาชิกเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

7
/มติที่ประชุม...
มติที่ประชุม

- เห็นดวย 10 เสียง
- ไมเห็นดวย – เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง (นายประทวน มหายศ ประธานสภาเทศบาล)

นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- สภาเทศบาลตําบลชมภู เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่แหลงทองเที่ยววังมัจฉา
หมูที่ 2 บานพญาชมภู ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
(คําชี้แจงประกอบ หนา 142) ขอ 3 จํานวนเงิน 210,768 บาท

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติอื่นๆ

ประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหสภารับทราบหรือไม (ไมม)ี
ถาไมมีผมขอนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชมภู วิสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันจันทร ที่ 17 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมทองกวาว เทศบาลตําบลชมภู ตอไป ขอเชิญ
รวมรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน และขอขอบคุณคุณสุทธิพร มูลสถานที่
เขารวมการประชุมในครั้งนี้ครับ
-

ที่ประชุม

- รับทราบ
เวลา 12.45 น.

ปดประชุม

(ลงชื่อ).............................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวกฤติมา ชัยชนันท)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ).............................................ผูตรวจรายงานการประชุ

ม
(นางสาวภัทรภร แสงบุญ)
รองประธานสภา ปฏิบัติหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชมภู

