
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๑  กุมภาพนัธ์  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.  นายทรงพล   รัตนเมืองสอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. นายพันธ์ุศักด์ิ   ดอกแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๓. นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย / เลขานุการสภาฯ 
 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๓.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๕.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๖.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๘.  นายขจร  นันท์ชัย   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๙.  นายอลงกรณ์  แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๐. จ่าเอกอาทิตย์ หล่ายเจ็ด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย  (ไปราชการ) 
๒.  นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงศ์   ผู้อํานวยการกองการศึกษา  (ไปราชการ) 
 
 
 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางชมบุญ  หมดมลทิน  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียนเชิญ
นายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัแรก 
(ประธานสภาเทศบาล)    ครั้งที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  

ประจําปี ๒๕๖๒ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามญั 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๑  ประจําปี 25๖๒  คราวเมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  25๖๒ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ    
   สมัยที ่๑  ประจําปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  25๖๒  จํานวน 1๑ เสียง   
   (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ในระเบียบวาระน้ี จะเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๓ และกําหนด
(ประธานสภาเทศบาล)    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  

   ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๑  (๒)  สําหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัย 
สามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ี
วัน การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันกําหนด 

และตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒     

 



 ๓ 
 
มาตรา  ๒๔  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี  ให้เทศบาลกําหนด (วรรค ๔) สมัยประชุม 
สามัญสมัยหน่ึง ๆ  ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอเชิญที่ประชุมเสนอครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกที่เคารพ กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม 
(สมาชิกสภาเทศบาล) สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปี  ๒๕๖๓  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ของปี ๒๕๖๔  ได้แก่ 
การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  ๒๕๖๓  ดังน้ี 
๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑  มิถนุายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  
    มีกําหนด ๓๐ วัน   
๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑๔  สงิหาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป

        มีกําหนด ๓๐ วัน   
๓. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔   เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป

         มีกําหนด ๓๐ วัน   
 

       และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมยัแรก ประจําปี  ๒๕๖๔  ดังน้ี   
      ต้ังแต่วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๕  คน (นายสมชาย คุ้มทรัพย์,  นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง,  นายประทีป 
   หล่ายเจ็ด, นายพิภาค  กรุงศรี, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามท่ีมีผู้เสนอมาน้ี 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอดังกล่าว ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๖๓   

และสมัยแรกของ ปี ๒๕๖๔ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางชมบุญ หมดมลทิน เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม ได้นับ 

   องค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 
 



 ๔ 
 

๓.๒ พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ชดุตรวจรายงานการ 
                ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๓ 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  ตามมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑  
(ประธานสภาเทศบาล)     ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาทบทวนการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๒ 
จํานวน ๓ คน ได้แก่  

       ๑) นายประทีป  หล่ายเจ็ด เป็น ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ๒) นายพิภาค กรุงศรี  เป็น กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ๓) นายรัก  ชัยยา  เป็น กรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

 

-  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๓ น้ี จึงขอให้ที่ประชุมได้ 
   พิ จ ารณาทบทวนการแ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ ชุด ดั งกล่ า ว  ว่ า เ ห็ นควร ใ ช้  
   คณะกรรมการชุดเดิม หรือจะให้มีการแต่งต้ังใหม่ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

 
นายทรงพล รัตนเมืองสอง -  ผมขอเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดใหม่ เน่ืองจากอยาก 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ให้มีการผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้สมาชิกสภาท่านอ่ืนๆ ได้มีบทบาทและส่วน

ร่วมในการกลั่นกรอง ตรวจสอบรายงานการประชุม รวมท้ังได้เป็นประสบการณ์สําหรับ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวต่อไปครับ 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  มีท่านใดจะเสนอให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ร่วมกับ สท.ทรงพล  
(ประธานสภาเทศบาล)    โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม  -  มีผู้ยกมือเสนอให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ิมอีก ๑๐ เสียง 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  เมื่อที่ประชุมเสนอให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ รวมเป็นจํานวน ๑๑ เสียง 
(ประธานสภาเทศบาล) จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่

ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติให้คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลชุดใหม่ จํานวน  
   ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี         -  สําหรับการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ในอันดับแรกน้ีขอเชิญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ที่ประชุมได้เสนอจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ว่าควรจะมีจํานวน 

   ก่ีท่าน เชิญเสนอครับ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจ
(นายกเทศมนตรี)     รายงานการประชุม จํานวน ๓ คน เหมือนกับในปีที่ผ่านมาครับ     
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมา มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มี)  
(ประธานสภาเทศบาล)       หากไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานฯ จํานวน ๓ คน 
 
 
 



 ๕ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๓ คน 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอเชิญที่ประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)       เสนอช่ือได้ครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือนายประทีป หล่ายเจ็ด  
(รองประธานสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน (นายต๋อย  หงษ์บินโบก, นายสมชาย  คุ้มทรัพย์,  นายบุญเทียร 
   หงส์พิทักษ์ชน) 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 

นายทรงพล รัตนเมืองสอง -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือนายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน (นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง, นายพิภาค กรุงศรี, นายรัก  ชัยยา) 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  ผมขอเสนอช่ือนายต๋อย หงษ์บินโบก
(นายกเทศมนตรี)        เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์,  นายบุญเทียร  หงส์พิทักษ์ชน, นายประทีป  
   หล่ายเจ็ด, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  ต่อไปมีท่านใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)       ถ้าไม่มีท่านใดเสนอช่ืออีก ถือว่าสภาเทศบาลมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน  ๓  คน  คือ  
                                  ๑. นายประทีป  หล่ายเจ็ด  ๒. นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง  ๓. นายต๋อย  หงษ์บินโบก 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติแต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกล่าว เป็นคณะกรรมการตรวจ 
   รายงานการประชุม 



 ๖ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  เมื่อได้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบจํานวนแล้ว ดิฉันขออนุญาตแจ้งข้อ
(เลขานุการสภาเทศบาล)     กฎหมายเพ่ือจะได้มีการแต่งต้ังประธานและเลขานุการกรรมการ ดังน้ี  

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ 
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหน่ึงๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะน้ันๆ 
 

-  เน่ืองจากการประชุมแต่งต้ังประธานและเลขานุการ ใช้เวลาในการประชุมไม่มากนัก จึง 
ขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทั้ง ๓ ท่าน ณ ห้อง
ประชุมแห่งน้ี ในช่วงเวลาหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในคร้ังน้ีแล้ว เพ่ือที่จะได้ทํา
การคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามระเบียบที่ได้แจ้งไว้ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

 
๓.๓ ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
(ประธานสภาเทศบาล)        งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ต่อสภาเทศบาล จึง  

   ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการ 
(นายกเทศมนตรี)     โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 256๓ ซึง่ปรากฏว่า 

จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ ที่ได้ต้ังไว้ใน
เทศบัญญัติฯ จึงได้ย่ืนญัตติเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑  เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการ
ดังกล่าวต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 
รายการที่ ๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ต้ังไว้  ๘,๙๐๐.- บาท 

 

      ข้อความเดิม 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่   
  1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 
 



 ๗ 
- มี ช่ อ ง เ ช่ื อม ต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-

T หรือ  
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
 

      ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่  
  1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 
  ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
  (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
เหตุผล 
เน่ืองจากเกิดการผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อมูล จากจํานวน 1 เครื่อง พิมพ์ผิดพลาด
เป็นจํานวน ๒ เครื่อง ซึ่งไม่ตรงกับงบประมาณท่ีต้ังไว้ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป 

 
ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 
 



 ๘ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  

   LED ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

๓.๔  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       ครั้งที่ ๓ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๓ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีความจําเป็น 
(นายกเทศมนตรี) ต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยมี

รายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๔ รายการ ดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ต้ังไว้  
๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๓๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด 
๓๐,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  -  บาท 

 

รวมโอนลด  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอร่ิงเจาะคอนกรีต 
จํานวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจากเดิม ตามรายละเอียดใหม่ดังน้ี 
๑. เป็นเคร่ืองเจาะชนิดใช้เครื่องยนต์ ขนาด ๕ แรงม้า เป็นเคร่ืองต้นกําลัง ใช้นํ้ามัน  
   เบนซิน ๔ จังหวะ 
๒. สามารถเจาะเก็บตัวอย่างได้ต้ังแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว – ๖ น้ิว 
   ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐ น้ิว 
๓. เพ่ือเจาะพ้ืนคอนกรีตและแอสฟัลท์ Core Drilling Machine 
๔. เพ่ือเจาะเก็บตัวอย่างแอสฟัลท์หรือคอนกรีต นํามาตรวจหาค่า Compressive  
   Strength และมีถังนํ้าในตัว 
๕. ตัวเคร่ืองยนต์ติดต้ังแบบฐานรองรับมีล้อ 4 ล้อ เพ่ือเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
๖. มีระบบหล่อด้วยนํ้าขณะเก็บตัวอย่างเพ่ือระบายความร้อนกระบอกเจาะ 
๗. หัวเจาะแบบเพชร สําหรับเจาะคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว 
   จํานวน 1 หัวเจาะ 
๘. ขนาดของตัวเคร่ือง ไม่น้อยกว่า (ก x ย x ส) 40 x 50 x 110 เซนติเมตร 
   - เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
 



 ๙ 
 
ต้ังไว้ ๓๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม ๓๒,๐๐๐ บาท จํานวนเงินที่โอน
เพิ่ม ๓๐,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๖๒,000.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากครุภัณฑ์เครื่องคอร่ิงเจาะคอนกรีต ที่ต้ังงบประมาณไว้เป็นระบบไฟฟ้าและ
เป็นอุปสรรคในการเช่ือมต่อกับไฟฟ้า ถ้านําไปใช้ปฏิบัติงานในสภาพพ้ืนที่จริงจะเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน อีกทั้งครุภัณฑ์เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน
ให้กําลังแรงม้าน้อยไม่เสถียร ซึ่งแตกต่างจากเคร่ืองยนต์ดีเซลที่ให้สมรรถนะแรงม้าที่
สูงและเสถียรกว่า และเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ทําให้
งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่พอจ่าย จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเคร่ืองคอริ่งเจาะคอนกรีต 

   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํ้า บริเวณท่ีนานายวิสิทธ์ิ หงส์พิทักษ์ชน ถึงที่นานางเพ็ญจิต 
หล่ายเจ็ด หมู่ที่ ๑  ต้ังไว้  ๔๓๖,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๔๓๖,๐๐๐.- 
บาท จํานวนเงินที่โอนลด  ๒๓๖,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 

รวมโอนลด  ๒๓๖,๐๐๐.- บาท 
 
 
 



 ๑๐ 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ  ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม ๒๘๙,๑๒๐.- บาท 
จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๓๖,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม 
๕๒๕,๑๒๐.- บาท 
 

เหตุผล 
จากการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของรายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณอาจไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่าย จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิม
เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นรายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํ้า บริเวณท่ีนานายวิสิทธ์ิ หงส์พิทักษ์ชน ถึงที่นานางเพ็ญจิต 
หล่ายเจ็ด หมู่ที่ ๑  ต้ังไว้  ๔๓๖,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๒๐๐,๐๐๐.- 
บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  ๒๐๐,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด -  
บาท 
 

รวมโอนลด  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
 
 
 



 ๑๑ 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง  ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม ๒๕,๔๓๘.- บาท 
จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๐๐,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม 
๒๒๕,๔๓๘.- บาท 
 

เหตุผล 
ในส่วนการโอนลดงบประมาณทั้งหมดของโครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ ๑ เน่ืองจากได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการซ้ําซ้อนในการดําเนินโครงการ 
จึงจําเป็นต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวที่ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ และจากการ
ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณอาจไม่เพียงพอ
สําหรับการใช้จ่าย จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้เกิดความสะดวกใน
การใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ด้วยคะแนนเสียง  

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.- 
บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๙,๐๐๐.- บาท จํานวนเงินที่โอนลด ๑,๐๐๐.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  ๘,๐๐๐.- บาท 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ต้ังไว้ ๑๖,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ 
 



 ๑๒ 
 
ก่อนโอนลด ๑,๑๐๐.- บาท จํานวนเงินที่โอนลด ๑,๑๐๐.-บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด - บาท 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ต้ังไว้ ๑๗,๘๐๐.- บาท 
งบประมาณก่อนโอนลด ๒,๐๐๐.- บาท จํานวนเงินที่โอนลด ๒,๐๐๐.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด - บาท 
รวมโอนลด  ๔,๑๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการสายส่งนํ้าดับเพลิง เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง จํานวน ๔ เส้น จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจาก
เดิม ตามรายละเอียดใหม่ดังน้ี 
๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว  ยาว  ๓๐ เมตร 
๒. ชนิดภายในของสายเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ตลอดสาย 
๓. ภายนอกของสายทําจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 
๔. ปลายสายทั้งสองข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็ว 
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
ต้ังไว้ ๓๗,๕๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม ๓๗,๕๐๐.- บาท จํานวนเงินที่โอน
เพิ่ม ๔,๑๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๔๑,๖๐๐.- บาท 
 
เหตุผล 
เน่ืองจากเกิดการพิมพ์ผิดพลาด ทําให้ข้อความในส่วนของคุณลักษณะของสายส่งนํ้า
ดับเพลิงตกหล่นไป จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเพ่ิมเติมข้อความใน
รายละเอียดคุณลักษณะใหม่ และจากการได้สืบราคาตามท้องตลาดพบว่า 
งบประมาณที่ ต้ังไว้มีจํานวนเงินไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง จึง
จําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว
ต่อไป 
 
ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

 



 ๑๓ 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง 

   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ 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 
 

๓.๕  ญตัตขิอความเหน็ชอบจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่อําเภอเมืองแพร่ ตามโครงการ 
      งานประเพณไีหว้พระธาตชุ่อแฮ เมืองแพร่แหต่งุหลวง ประจาํปี ๒๕๖๓ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนใหแ้ก่
(ประธานสภาเทศบาล)    อําเภอเมืองแพร ่ตามโครงการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  

   ประจําปี ๒๕๖๓ 
    

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามหนังสือสํานักงานอําเภอเมืองแพร่ 
(นายกเทศมนตรี)     ที่ พร ๐๑๑๘/ว ๐๕๒๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนในการ 

ดําเนินโครงการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี ๒๕๖๓ 
ด้วยอําเภอเมืองแพร่เป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการ และประสานงานเพ่ือให้
บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ประชาชน เป็นจุดรวม
จิตใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองแพร่ และเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติ
เห็นชอบให้งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ แห่ตุงหลวง เป็นงานประเพณีตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือแสดงออกถึงวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกพ้ืนที่ในเขตอําเภอเมอืงแพร ่อําเภอ
เมืองแพร่จึงจัดทําโครงการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  
 



 ๑๔ 
 
ประจําปี ๒๕๖๓ ขึ้น และได้จัดส่งรายละเอียดโครงการดังกล่าว เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินโครงการฯ น้ัน 
 

เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ในการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อําเภอเมืองแพร่ ตาม
โครงการตามโครงการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี 
๒๕๖๓ ต่อไป 
 

เหตุผล 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน่ืองจาก
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ ซึ่งเป็นการนําศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของดีต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาร่วมขบวนแห่หรือจัด
แสดง หรือจดัจําหน่ายภายในงาน  

 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๗ กําหนดว่า เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ กล่าวคือ (๘) เงินอุดหนุน 
และมาตรา ๖๗ ทวิ กําหนดว่า การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือ
การลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

 
-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 

ให้แก่อําเภอเมืองแพร่ ตามโครงการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุง
หลวง ประจําปี ๒๕๖๓ ต่อไป 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อําเภอเมืองแพร่ ตามโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อําเภอเมืองแพร่ ตามโครงการงานประเพณีไหว้ 

พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจําปี ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ 
เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  

 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(นายกเทศมนตรี)     พุทธศักราช  ๒๕๖๐  หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๓  บัญญัติให้ 
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