
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายเที่ยง   กรุงศรี   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายพีรพงศ์  แสงเก่ง   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓.  นายต๋อย    หงษ์บินโบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายสมชาย    คุ้มทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕.  นายทองอินทร์   แก้วภา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖.  นายอดินันท์   หมื่นโฮ้ง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗.  นายบุญเทยีร   หงส์พิทักษ์ชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘.  นายประทปี   หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙.  นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพันธ์ุศักด์ิ   ดอกแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย / เลขานุการสภาฯ 
 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๑. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายทรงพล   รัตนเมืองสอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  (ลาป่วย) 
 
 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางชมบุญ  หมดมลทิน  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๑ คน ลาป่วย ๑ คน 
และเรียนเชิญนายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประกาศอําเภอเมืองแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 256๓ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ผมจึงขอแจ้งประกาศอําเภอเมืองแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบ ดังน้ี 

 

 ประกาศอําเภอเมืองแพร่ 
           เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓ 

 

ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความจําเป็นขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 256๓  มีกําหนด 
๗ วัน ต้ังแต่วันที่ 2๔ – ๓๐ กันยายน 256๓ เพ่ือขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น ในการขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการท่ีได้
อนุมัติกันเงินไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันและยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑. โครงการที่ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ได้แก่ 
   ๑.๑ โครงการปรับปรุงถนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย 
         งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒ โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓  
         ตําบลแม่หล่าย  งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการที่ได้ก่อหน้ีผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน คือ โครงการก่อสร้าง 
    อาคารสูบนํ้าฉุกเฉิน  งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. เรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์แห่งเทศบาล 
 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบคําสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3๓๕๒/256๒ 
ลงวันที่ 2๖ ธันวาคม 256๒  ข้อ ๘  ในผนวก ฉ. มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการอนุญาตให้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี 256๓ มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ 2๔ – ๓๐ กันยายน 256๓ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1๗ กันยายน พ.ศ. 256๓ 
 

         ประจักร์  จินดาจํารูญ 
        (นายประจักร์  จินดาจํารูญ) 
       ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 

นายอําเภอเมืองแพร่ 



 ๓ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  

ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๓ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๒  ประจาํปี 25๖๓  คราวเมื่อวันที่  ๓  กันยายน  25๖๓ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 
   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 

   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๒  ประจาํปี ๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๓  กันยายน  25๖๓ 
   จํานวน 1๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางชมบุญ หมดมลทิน เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม ได้นับ 

   องค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญตัติขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
      พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
(ประธานสภาเทศบาล)       งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จงึขอให้นายกเทศมนตร ี

   ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีเทศบาลตําบลแม่หล่าย  
(นายกเทศมนตรี)     ได้มมีติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณ ี

มิได้ก่อหน้ีผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจํานวน ๑๐ โครงการ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๒ น้ัน ปรากฏว่าขณะน้ียังมีโครงการที่ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน รวมท้ัง
โครงการที่ก่อหน้ีผูกพันแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวนทั้งหมด ๓ โครงการ ซึ่งคาด
ว่าไม่สามารถดําเนินการได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ น้ี ดังน้ันเพ่ือให้การ
ดําเนินโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ในการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม
โครงการที่ได้กันเงินไว้ต่อไปอีก ๑ ปี โดยมีรายการ ดังน้ี 

 
 
 



 ๔ 
 

๓.๑.๑ โครงการที่ยังมิไดก้่อหนี้ผกูพนั 
 

      รายการที่ ๑ 
      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.แม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๑๒๗,000.- บาท 

 

      เหตุผล 
      เน่ืองจากไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงจําเป็นต้อง 

   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ 
 

      ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรค ๒ “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น” 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 

   เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.แม่หล่าย ด้วยคะแนนเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  
   (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ต.แม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๗๔,000.- บาท 

 

      เหตุผล 
      เน่ืองจากไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงจําเป็นต้อง 

   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ 
 

      ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรค ๒ “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ 
 



 ๕ 
 
กันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น” 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้า 

   คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ต.แม่หล่าย  ด้วยคะแนนเสียงจํานวน 
   ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๑.๒ โครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๑ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
อาคารสูบน้ําฉุกเฉิน เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๖๐๐,000.- บาท  โดยมีวงเงินตาม
สัญญา ๕๒๙,๕๐๐.- บาท 

 
      เหตุผล 
      โครงการดังกล่าวได้ก่อหน้ีผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่เน่ืองจากได้มีการ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทําให้การตรวจรับงานยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงจําเป็นต้องขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 
      ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรค ๒ “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้” 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
 
 



 ๖ 
 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โครงการก่อสร้างอาคารสูบนํ้า 

   ฉุกเฉิน  ด้วยคะแนนเสียงจํานวน ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

๓.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑๗ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๑๗ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  
(นายกเทศมนตรี) มีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้ง

ที่ ๑๗  โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๑ รายการ ดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ  ต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (และได้รับการโอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 3 
เพ่ิมอีกจํานวน  ๒๓๖,๐๐๐.- บาท) งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๖๗,๙๙๘.91 บาท  
จํานวนเ งินที่ โอนลด  ๙ ,000. - บาท   คงเหลืองบประมาณหลั ง โอนลด                 
1๕๘,๙๙๘.91 บาท 

 

รวมโอนลด  ๙,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  รายการเคร่ืองสว่านระบบลูกสูบ  เปลี่ยนหัวได้ 
จํานวน ๑ เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. พิกัดกําลังไฟ 820 W  
2. แรงกระแทก 3.2 J 
3. อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 – 4,000 ครั้ง/นาที 
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

ต้ังไว้ - บาท  งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๙,๐00.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๙,๐00.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากปริมาณงานและภารกิจภายในกองช่างที่มีเพ่ิมมากขึ้นส่งผลทําให้การ
ปฏิบัติงานติดขัดและล่าช้าในบางช่วง อีกทั้งทรัพยากรด้านเครื่องมือช่างมีไม่เพียงพอ 



 ๗ 
 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญติั จึง
จําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเคร่ืองสว่านระบบลูกสูบ เปลี่ยนหัว 
   ได้  ด้วยคะแนนเสียงจํานวน ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๓  ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๖ 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล)       คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๖ 

    
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
(นายกเทศมนตรี)  รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๓ ได้มีรายการที่จําเป็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง ดังน้ัน จึงได้เสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขอมติให้มีการ
อนุมัติจากที่ประชุมสภา โดยมีรายการดังน้ี 
รายการที่ ๑  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณโรงสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ ตําบล  
แม่หล่าย  ต้ังไว้  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 

 

      ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณ
โรงสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว ๓0.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑20.00 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 
     พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ (๘) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ ๑๑๙  ลําดับที่ ๑๐๒ 
 



 ๘ 
 

      ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณ
โรงสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
   เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร  
2. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
   ยาว 30.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว้าง 150.00 ตารางเมตร 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 
     พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ (๘) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ ๑๑๙  ลําดับที่ ๑๐๒ 

 

เหตุผล 
เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้ได้ขนาดเครื่องที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานใน 
อาคารสํานักงาน 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณโรงสูบนํ้าพลังงานไฟฟ้า 
   หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ด้วยคะแนนเสียงจํานวน ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
๓.๔  ขอความเห็นชอบการขออนญุาตดดูทรายของ บรษิทัคชาธารกอ่สร้าง จํากดั 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการขออนุญาต 
(ประธานสภาเทศบาล)     ดูดทรายของ บริษทั คชาธารก่อสร้าง จาํกัด จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงต่อที่ 

   ประชุมสภา 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีบริษัทคชาธารก่อสร้าง  
(นายกเทศมนตรี)        จํากัด ได้ย่ืนเรื่องราวขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ในแม่นํ้ายม หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมชันสูตรสอบสวนบริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายพร้อมกันกับ 



 ๙ 
 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร่แล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณท่าทราย บริษัท คชาธารก่อสร้าง จํากัด และได้ขอ
ความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ดําเนินการจัดทํา
การประชุมประชาคมราษฎรที่ต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านให้มาร่วมประชุม
พิจารณาแสดงความคิดเห็นพร้อมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ดําเนินการดูดทราย
หรือไม่ 

 

บัดน้ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ในการทํา
ประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตดูดทราย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพนมขวัญ วัดบุญเจริญ   
หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ปรากฏว่ามติที่ประชุม มีมติอนุญาตให้บริษัทคชาธารก่อสร้าง 
จํากัด ดําเนินการดูดทรายได้ จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 

ข้อกฎหมาย 
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ 
๑๘ (๒) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายให้คํานึงถึง ในด้านการ
ปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบการขออนุญาตดูดทรายของ บริษทั คชาธารก่อสร้าง จาํกัด ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้บรษิัท คชาธารก่อสร้าง จํากัด ดําเนินการดูดทรายต่อไปได้ 

   จํานวน ๑๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

๓.๕  ญตัตขิออนุมัตกินัเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       กรณีมิไดก้่อหนีผ้กูพนั 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หลา่ยได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงิน 
(ประธานสภาเทศบาล)    งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
      ต่อสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจ้งรายละเอียดข้อกฎหมายครับ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
(เลขานุการสภาเทศบาล) การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 
 



 ๑๐ 
 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เพ่ือให้การดําเนินงาน
(นายกเทศมนตรี)      โครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งยังมีโครงการจํานวน  ๑๑  รายการ  ที่ 

จําเป็นต้องดําเนินการ แต่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณน้ี จึงได้ย่ืน
ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในบางรายการไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึง
จําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ในกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน เพ่ือมิให้เงิน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตกเป็นเงินสะสม 

 
รายการที่ ๑ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  (ประธานสภา 
   งดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ซอยบ้านนางนวล สมบุตร  หมู่ที่ ๕  ตําบลแม่หล่าย  เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้  
   ๑๕๔,000.- บาท 

 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 



 ๑๑ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   ซอยบ้านนางนวล สมบุตร  หมู่ที ่๕  ตําบลแม่หล่าย  ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง   
   (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย  หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ 
๓๔๐,000.- บาท 

 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย  หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  
(ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็                
บริเวณบา้นนายอินทร์ เดชอุปการ ถึงบ้านนางหย่วน สกุสด หมู่ที่ ๕ ตําบล    
แม่หลา่ย  เปน็เงนิงบประมาณตั้งไว้ ๑๐๘,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณบ้านนายอินทร์ เดชอุปการ ถึงบ้านนางหย่วน สุกสด หมู่ที ่๕ ตําบลแม่หล่าย  
ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๕ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และพนังป้องกันตลิ่งบริเวณโรงสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟา้  หมู่ที ่๘  ตาํบลแม่หลา่ย 
เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๒๕๐,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 



 ๑๒ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
และพนังป้องกันตลิ่งบริเวณโรงสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า  หมู่ที่ ๘  ตําบลแม่หล่าย  
ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๖ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านนายเกษตร หงส์พิทักษ์ชน หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่หล่าย เป็นเงิน
งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๙,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บรเิวณบ้านนายเกษตร หงส์พิทกัษ์ชน หมู่ที ่๑ ตําบลแม่หล่าย ด้วยเสียง
จํานวน ๑๐ เสยีง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๗ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณเหมืองปูจํา ถึงที่นานางติ๊บ พรหมเมฆ  หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย เป็น
เงินงบประมาณตั้งไว้ ๔๒๗,๒00.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บรเิวณเหมืองปูจํา ถึงที่นานางต๊ิบ พรหมเมฆ  หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย  
ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๘ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสันป่าค่า  หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย  เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้   
๖๕๓,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 



 ๑๓ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บรเิวณสันป่าค่า  หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย  ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  
(ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๙ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลําเหมืองพ่อเลี้ยง  หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้   
๔๙๔,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ลําเหมืองพ่อเลี้ยง  หมู่ที ่๖ ตําบลแม่หล่าย ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  
(ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๑๐ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงท่อรับ-ส่งน้ําเพื่อการเกษตร
บริเวณที่นานายผดุง มังกิตะ  หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ 
๙๑,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงท่อรับ-ส่งนํ้าเพ่ือ 
การเกษตรบริเวณที่นานายผดุง มังกิตะ  หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย  ด้วยเสียงจํานวน 
๑๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๑๑ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงลําห้วยร่องเสี้ยวเลียบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (เดิม)  หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณ
ตั้งไว้ ๑๔๗,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 



 ๑๔ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงลําห้วยร่องเสี้ยวเลียบ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (เดิม)  หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย  ด้วยเสียงจํานวน 
๑๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางชมบุญ หมดมลทิน  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ในการเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป เน่ืองจากท่านนายกเทศมนตรีได้ยกมือขอเสนอเร่ือง 
(ประธานสภาเทศบาล)       ต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกอภิปรายครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีวาระการประชมุที ่๓.๒ 
(นายกเทศมนตรี)      ได้มีมติในการอนุมัติโอนเงินเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๑  

รายการน้ัน แต่เน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทําให้การ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ในกรณี
มิได้ก่อหน้ีผูกพัน ดังน้ันจึงอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภา ในการบรรจุญัตติ
อนุมัติกันเงินงบประมาณเพ่ิมเติมอีก จํานวน ๑ รายการที่ได้ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่น้ี 
จึงขอเรียนท่านประธานได้โปรดพิจารณาครับ 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  เรื่องนี้ถือเป็นการบรรจุญัตติที่ เสนอด้วยวาจา จึงขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจ้ง
(ประธานสภาเทศบาล)    รายละเอียดข้อกฎหมายด้วยครับ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(เลขานุการสภาเทศบาล)       ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็น 
                                    หนังสือย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมี 

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว้นแต่ตาม
กฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดวิธีการเสนอญัตติไว้ เป็นอย่างอ่ืน  
 

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 
ญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหน่ึง  



 ๑๕ 
 
ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้นําความใน ข้อ 
๓๙ มาใช้บังคับ  
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(๒) ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้น  
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑  
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า ระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ขออนุญาตบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ดังน้ัน จึงขอผู้รับรอง
(ประธานสภาเทศบาล)    ด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๖ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, นายทองอินทร์  แก้วภา, นายอดินันท์   

   หมื่นโฮ้ง, นายบุญเทียร  หงส์พิทักษ์ชน, นายพิภาค  กรุงศรี, นายรัก  ชัยยา) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถูกต้อง พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้นายกเทศมนตรีเสนอญัตติดังกล่าว 

(ประธานสภาเทศบาล)     ด้วยวาจา ประกอบกับเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงต้องให้สภาพิจารณาโดยด่วน   
   ผมจึงขอบรรจุญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา 
   เทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  วันที่  ๒๘  กันยายน 256๓  น้ี 

 

-  ต่อไป ผมอยากให้ที่ประชุมได้เสนอว่า จะมีการพิจารณาญัตติดังกล่าวน้ีเป็นสามวาระ 
   รวดเดียวเลยหรือไม่ ขอเชิญในที่ประชุมได้เสนอครับ 

 
นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอที่ประชุมได้
(สมาชิกสภาเทศบาล)      พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๕ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์,  นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง,  นายบุญเทียร   

   หงส์พิทักษ์ชน, นายรัก  ชัยยา, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถูกต้อง  ในการน้ีมีท่านใดจะเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวร่วมกับ  
(ประธานสภาเทศบาล)       สท.ทองอินทร์  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  -  มีผู้ยกมือเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เพ่ิมอีก ๙ เสียง รวมเป็นจํานวน 
   ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ 

 
 



 ๑๖ 
 

๓.๖  ญตัตขิออนุมัตกินัเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       กรณีมิไดก้่อหนีผ้กูพนั (โครงการทีต่ัง้จ่ายเปน็รายการใหม่ จํานวน ๑ รายการ) 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจ้งรายละเอียดข้อกฎหมายครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
(เลขานุการสภาเทศบาล) การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่ต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ ที่จะขอ
(ประธานสภาเทศบาล)     อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ี 
                                      ผูกพันต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการต่างๆ ใน 
(นายกเทศมนตรี)  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้

จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน  ๑  รายการ  
ได้แก่ 

 

รายการที่ 1 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  รายการเคร่ืองสว่านระบบลูกสูบ  เปลี่ยนหัวได้ 
จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าเคร่ืองสว่านระบบลูกสูบ 
   เปลี่ยนหัวได้  ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยอําเภอเมอืงแพร ่ได้ม ี
(นายกเทศมนตรี) หนังสือแจ้ง เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย และบัดน้ีทางผู้บริหารเทศบาลได้มีการลงนาม
ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วน้ัน จึงขออนุญาตแจ้งประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
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