
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุศูนย์พฒันาเดก็เลก็ตําบลแม่หล่าย 

 
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.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงศ์   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๘.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๙.  นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๐. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๑. นายกัณอเนก จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง (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  สมยัที่ ๒ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ครั้งที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ครั้งที่  ๑  ประจําปี ๒๕๖๒ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี 25๖๒  คราวเมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  25๖๒ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี ๒๕๖๑  เมือ่วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  25๖๒ 
   จํานวน 1๑ 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 ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ปีที่ ๖ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ขอเสนอญัตติ  รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
(ประธานสภาเทศบาล)    นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ปีที่ ๖  ในการน้ี ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง 

   ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย  ตามความในมาตรา ๔๘ ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
(เลขานุการสภาเทศบาล)     แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลง 
   ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี 
 



 ๓ 
 
 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ให้ 
   ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ดังน้ันจึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
(นายกเทศมนตรี)          ผู้นําหมู่บ้าน / ชุมชน  พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลตําบลแม่หล่ายที่เคารพทุกท่าน 
 

ก้าวสู่ปีที่หกพร้อมกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของเทศบาลตําบล     
แม่หล่าย สิ่งหน่ึงที่ท้องถิ่นต้องรับมือหนักขึ้นเรื่อยๆ คือโรคภัยที่เกิดจาก “พฤติกรรม” 
กิน อยู่ หลับ นอน หากคนไม่ปรับวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดี ก็จะเจ็บป่วยสูญเสียโอกาสที่จะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท้องถิ่นได้มีการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี การ
ขับเคลื่อนกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือระยะยาวที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็น
รูปธรรมหน่ึงที่ภาคีเครือข่ายร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการทางสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมท่ี
ไม่ทอดทิ้งกัน อีกด้านหน่ึงของผู้สูงอายุติดสังคมท่ีมีการขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุ
อย่างต่อเน่ืองเช่นกัน เด็กและเยาวชนนับได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ ที่พวกเราชาว
ท้องถิ่นจะต้องดูแลฟูมฟักให้เขาเหล่าน้ันได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในรูปแบบของ “สภาเด็กและเยาวชน” การส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย สามารถยืน
หยัดอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่วนงบลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่
เน้นการมีส่วนร่วม หลักเหตุผลความคุ้มค่าควบคู่กันกับการเสนอของบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาหนุนเสริมอีกทางหน่ึง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยมาตรฐานงานด้าน
ต่างๆ 

 

ผลสําเร็จของการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ต้อง 
ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ทําให้แต่ละช้ินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
สร้างความพึงพอใจให้กับภาคประชาชนด้วยดีมาตลอด ที่อยากจะฝากเพ่ิมเติมคือ การ
มีสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การดูแลเพียงด้านใดด้านหน่ึง แต่ต้องดูแลตนเองในทุกๆ ด้าน ย่ิง
ในภาวะอากาศและเปลวแดดที่ร้อนระอุขึ้นตามวงโคจรของโลก การมรีา่งกายท่ีดีมจีติใจ
ที่เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่มาจากการกินดีและ
ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอควบคู่กับสุขภาพจิตใจที่สดใส จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การมีสุข
ภาวะที่ดีอย่างรอบด้านสมดุลน่ันเอง 
 

-  สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  ได้จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอผลการปฏิบัติงาน 
   รายงานต่อสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  
   (นายกเทศมนตรีได้ใช้เวลาพอสมควรในการช้ีแจงผลการดําเนินงานตามนโยบายทั้ง    
   ๖  ด้าน ตามรายละเอียดในหนังสือที่แจกให้ในที่ประชุมสภาเทศบาล) 

 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมมีติรับทราบ 



 ๔ 
 

๓.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ครั้งที่ ๑๑ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที ่๑๑ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีความจําเป็น 
(นายกเทศมนตรี) ต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑ โดยมี

รายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเก้าอ้ี ต้ังไว้ ๓,๕๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด 
๓๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๓00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
ลด  -  บาท 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเคร่ืองถ่ายเอกสาร ต้ังไว้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลด ๔ ,๑๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๔,๑๐๐.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด  -  บาท 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการตู้เอกสาร ต้ังไว้ ๗,๙๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด 
๑,๑๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๑,๑00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน
ลด  -  บาท 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้ ๗๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๕๐,๐๒๐.- บาท  
จํานวนเงินที่โอนลด ๑,๕๐๐.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  ๔๘,๕๒๐.-  
บาท 
 
รวมโอนลด  ๗,๐๐๐.- บาท 

 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีสํานักงานแบบมีล้อหมุน จํานวน ๒ ตัว 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๗,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๗,000.- บาท 
 
 
 



 ๕ 
 

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือใช้ทดแทนของเดิมที่ชํารุด สําหรับงานจัดเก็บรายได้ ๑ ตัว และงานพัสดุ 
๑ ตัว แต่เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเก้าอ้ีสํานักงานแบบมีล้อหมุน  

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

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๘  ต้ังไว้ ๘๗๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๖๖๖,๗๙๐.๓๘ บาท  
จํานวนเงินที่ โอนลด 616,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  
50,790.38  บาท 
 

รวมโอนลด  ๖๑๖,๐๐๐.-  บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลําเหมืองทุ่งแพะ บริเวณที่นานายทรงศักด์ิ  หมื่นโฮ้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุญเจริญ  
 
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 



 ๖ 
 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 2  
ลําดับที่ 1 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 616,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม 616,000.- บาท 
 

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาความความเดือนร้อนของเกษตรกร ในกรณีนํ้าเพ่ือทําการ
เกษตรกรรมไม่ทั่งถึงเน่ืองจากลําเหมืองมีสภาพเก่าและชํารุดไม่สามารถส่งนํ้าไปถึง
ปลายทางของลําเหมืองได้ 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริม 

       เหล็ก ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ก่อนจะเข้าสู่รายการโอนเงินถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 

 

- เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน - 
 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางชมบุญ หมดมลทิน  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  เชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
(ประธานสภาเทศบาล)    งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งที ่๔  ในรายการที่เหลืออยู่ 

   ต่อไป ขอเชิญครับ 
 
 



 ๗ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๘  ต้ังไว้ ๘๗๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด 50,790.38 บาท  
จํานวนเงินที่โอนลด 50,790.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 0.38 บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ลําเหมืองทุ่งแพะ หมู่ที่ 1  ต้ังไว้ 778,000.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด  
๑๕๓,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๑๕๓,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด  -   บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งแพะเดิม หมู่ที่ 1 ต้ังไว้ 136,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอนลด ๖,๑๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๖,๑๐๐.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  -   บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7  ต้ังไว้ 91,300.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๓๐๐.- บาท  
จํานวนเงินที่โอนลด ๑๑๐.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  ๑๙๐.-   บาท 

 
    รวมโอนลด  ๒๑๐,๐๐๐.-  บาท 

 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กและบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงฝารางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กและบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุด ดังน้ี 
1. ฝารางระบายน้ําแบบฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 10 ฝา  
2. ฝารางระบายน้ําแบบฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 40 ฝา 
3. ฝาบ่อพักระบายนํ้าแบบฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 28 ฝา  
4. ปรับปรุงขอบบ่อพักระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 14 บ่อ 
5. ปรับปรุงขอบรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 แห่ง  
6. ปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 



 ๘ 
 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 3  
ลําดับที่ 2 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 210,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม 210,000.- บาท 
 

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือปรับปรุงฝารางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม 

   เหล็กและบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชํารุด ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  
   (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดแพร่ 
(นายกเทศมนตรี)     ได้ดําเนินโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วน 

ท้องถิ่น โดยมีการจัดสมัมนาการแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับผู้บรหิารท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร ่
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารว่มสมัมนา  โดยเน้นการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส ตาม
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตที่ได้ประกาศไว้ในทุกหน่วยงาน 
นอกจากน้ียังมกีารบรรยายจากผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดแพร ่ใน
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง และการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ จึงแจ้งนํา
เรียนให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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