
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๒  มิถุนายน  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.  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.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นายชาญวิทย์ จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๑. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๓. นายณัฏฐนันท์  นุแปงถา   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง 
๑๔. นายสิปปภาส มั่นคง    พนักงานวางผังเมือง 
๑๕. นางสาวสาริณี  ประทุมสุวรรณ   นักผังเมืองปฏิบัติการ 
๑๖. นางสาวชนากานต์  เต้ียงสูงเนิน  นักผังเมืองปฏิบัติการ 
 

 
 
 



 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. ๒๕๖๓  โดยในระเบียบวาระการประชุมน้ี ทางสํานักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมแจ้งเร่ืองการ
ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัด
แพร่ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึง
ขอเชิญผู้แทนจากสํานักงานโยธาธิการฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบ
ต่อไปครับ 

 
นายณัฏฐนันท์ นุแปงถา   -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
(ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ)    ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.แพร่  ได้มี 

แผนงานติดตามสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของเมือง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย
จังหวัดแพร่มี พ้ืนที่ ดําเนินการจํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ การติดตามสภาพการณ์
เปลี่ยนแปลงของกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ง
ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ กําหนดให้ต้องมีการประเมินผล
นับต้ังแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บังคับ และมาตรา ๓๕ กําหนดให้การ
แก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องเหมาะสมกับ
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกฏกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนแม่ห
ล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประกาศใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน จึงกําหนดให้ต้องมีการติดตามผลกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการติดตามผลหลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ 
การติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การดําเนินงานโครงการคมนาคมและขนส่ง และ
โครงการพัฒนาตามผังและโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อผัง อันจะเป็นข้อมูล
ประกอบในงานประเมินผลผังเมืองรวมและการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมตามาตรา 
๓๔ และมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป ทั้งน้ี สํานักงาน
โยธาธิการฯ จึงขอรายงานการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเมืองผังเมืองรวม
ชุมชนแม่หล่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมได้รับทราบ (ผู้แทนสํานักงานโยธาธิการฯ 
ได้ช้ีแจงรายงานผลตามรายละเอียดในเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม รวมทั้งได้ใช้เวลา
พอสมควรในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากที่ประชุมสภาเทศบาล) 

 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
 
 



 ๓ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี 25๖๓  คราวเมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  25๖๓ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  25๖๓  จํานวน 1๑ เสียง   
   (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
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  ญัตติแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
       ครั้งที่ ๓  เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอแจ้งประกาศเทศบาล
(นายกเทศมนตรี)     ตําบลแม่หล่าย ดังน้ี 
 

  ประกาศเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
       เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓  

        เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

 ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณการแก้ไขปัญหา
ของประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล    
แม่หล่าย ในวันอังคารที่ ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 ดังน้ันอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓  เทศบาลตําบลแม่หล่าย  

 
 



 ๔ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

     บรรจง  ยัพวัฒนา 
(นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 

นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติรับทราบ 
 

๓.๒ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ปีที่ ๗ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ขอเสนอญัตติ  รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
(ประธานสภาเทศบาล)    นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ปีที่ ๗  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 
 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ให้ 
   ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ดังน้ันจึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

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

สามเดือนที่ผ่านมา เราได้อยู่กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  หรือ   
โควิด-๑๙ และเรียนรู้กับการที่จะอยู่ร่วมกับไวรัสตัวใหม่ไปอีกพักใหญ่ อย่างน้อยก็
จนกว่าจะมีวัคซีนอย่างทั่วถึง ส่วนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ 

 

ผลกระทบจากมหาวิกฤตโรคระบาดครั้งน้ี รุนแรงกว้างขวางจนผู้คนในโลกเช่ือ
กันว่าสังคมโลกจะถูกกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดบรรทัดฐานใหม่ หรือ 
New Normal คือการปรับตัวสู่ “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ “ชีวิตปกติใหม่” 

 

วิถีใหม่ที่สําคัญประการแรกๆ ที่เราถูกบีบให้ต้องเคร่งครัดมากขึ้นจากการ
ป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙ ก็คือ การดูแลอนามัยส่วนบุคคล ต้องล้างมือบ่อยๆ 
หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เลือกกินอาหารที่สะอาด ร้อน ใช้
ภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่ปะปนกับคนอ่ืน ถัดมาก็คือการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า การรักษาระยะห่างระหว่างกัน รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกําลัง
กาย รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 



 ๕ 
 

กระบวนการปรับตัวปรับใจในภาวะวิกฤต ยังเกิดการเรียนรู้ของการรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม การช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน การปรับจิตใจให้รับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ เรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน พร้อม
กับการหาโอกาสใหม่จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่น้ี 

 

   ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณภาคประชาชน ผู้นํา/แกนนํา กลุม่ทางสังคม และ
หน่วยงานที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันบูรณาการ ให้ความร่วมมอืกันเป็นอย่างดี นําไปสู่
การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สขุภาพจิตที่สมบูรณ์และมีคณุภาพชีวิตที่ดี แม้จะเป็น
ช่วงเวลาที่ยากลําบากของเราทุกคน เรียกได้ว่าบางคนต้ังแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบเจอกับ
เหตุการณ์เหมือนในคร้ังน้ี เราจึงควรรักษาระดับให้อยู่ในความพอดี ตระหนักแต่ไม่
ตระหนก ไม่อยู่ในความประมาท ส่งกําลังใจความห่วงใย ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน 
 

-  สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว  ได้จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอผลการปฏิบัติงาน 
   รายงานต่อสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  
   (นายกเทศมนตรีได้ใช้เวลาพอสมควรในการช้ีแจงผลการดําเนินงานตามนโยบายทั้ง    
   ๖  ด้าน ตามรายละเอียดในหนังสือที่แจกให้ในที่ประชุมสภาเทศบาล) 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติรับทราบ 

 
๓.๓  ญตัติขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาํบลแมห่ลา่ย ประจําป ี
       งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
(ประธานสภาเทศบาล)         ของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ขอเชิญท่านนายกฯ 

   ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
(นายกเทศมนตรี)     มีความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี  

๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน ๓ 
รายการ เป็นจํานวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๔๒,000.- บาท   

 

   ทั้งน้ี ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย ณ วันที ่๓๑ พฤษภาคม  
   ๒๕๖๓  มรีายละเอียด ดังน้ี 
 

-  เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม 
   ที่ต้องฝากส่ง ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว จํานวน        ๒๔,๕๘๗,๗๑๖.๐๖     บาท 

-  สํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
   หรืออยู่ระหว่างดําเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย       ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

-  สํารองงบบุคลากร (อย่างน้อย ๓ เดือน)        ๔,๘00,000.00 บาท 
-  สํารองกรณีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐     ๔,๖๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท 
-  คงเหลือเงนิสะสมที่นาํไปใช้จ่ายได ้  14,๔๖๖,๖๑๖.๐6      บาท 
-  ขออนุมัติใชจ่้ายเงินสะสมครั้งนี ้             ๓,๕๔๒,000.00   บาท 
 



 ๖ 
 
      ในการน้ี จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๓ 
      จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑ 
   โครงการขยายเขตประปา จากสามแยกชลประทานสายใหญ่เข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 5   
   ถึงไซฟ่อนแม่หล่าย หมู่ที่ 4 ตําบลแม่หล่าย  งบประมาณ 468,๐๐๐.- บาท 
   - โดยวางท่อเมน PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒ น้ิว  ช้ัน ๑๓.๕ (มอก.)  ความยาวรวม  
     ๓,๙๕๐ เมตร 

 

   รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ ยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์  
หน้าที่ ๔  ลําดับที่ ๑) 

    
   ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
 

      เหตุผล 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนมีนํ้าใช้เพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสม โครงการขยายเขตประปา จํานวน ๑๑ เสียง   

   (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา    รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ้าเพ่ือการเกษตร บริเวณลํานํ้าแม่หล่าย  หมู่ที่ 4  

   ตําบลแม่หล่าย  งบประมาณ 2,259,000.- บาท 
- ก่อสร้างโรงสูบนํ้า จํานวน ๑ แห่ง พร้อมวางระบบส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ ยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน  
หน้าที่ ๓  ลําดับที่ ๔)  
 



 ๗ 
        ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
 

      เหตุผล 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพ้ืนที่ ให้เกษตรกรมีนํ้าใช้เพ่ือ
ทําการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสม โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ้าเพ่ือการเกษตร  

   จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
    

นายบรรจง  ยัพวัฒนา    รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนางแสงจันทร์     

หงษ์ทอง  หมู่ที่ ๑  ตําบลแม่หล่าย 
 - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.) จํานวนไม่น้อย

กว่า ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล . ความยาวรวม ๑๕๘ เมตร งบประมาณ           
8๑๕,๐๐๐.- บาท 
 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ ยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน  
หน้าที่ ๓  ลําดับที่ ๒)   

 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
 

      เหตุผล 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยให้การระบายนํ้าสะดวก
รวดเร็ว ไม่เกิดนํ้าท่วมขัง 
 
 
 



 ๘ 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.  

   พร้อมบ่อพัก  จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

    ๓.๔  ญตัตขิออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล)       คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

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

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ตาม
คุณสมบัติอย่างถูกต้อง ดังน้ัน จึงได้เสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขอมติให้มีการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสภา โดยมีรายการดังน้ี 

 
รายการที่ ๑ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องสว่านไฟฟ้า ต้ังไว้  ๓,๐๐๐.- บาท 

 

      ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสว่านไฟฟ้า จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. ชนิดไร้สาย 

      2. กําลังไฟไม่น้อยกว่า 12 กิโลวัตต์ 
      3. แรงบิดในการขับไม่ต่ํากว่า - 24 Nm  
      4. สามารถเจาะเหล็กความหนาได้ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
      5. สามารถเจาะไม้ความหนาได้ไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร 
      - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์และแบตเตอรี่ 
      - เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรครุภัณฑ์ 

 

      ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสว่านไฟฟ้า จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. ชนิดไร้สาย 
2. กําลังไฟไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ 
3. ขนาดปากจับ  10 mm. (3/8)  
4. ความเร็วรอบ 0-450/0-1700 rpm. 
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์และแบตเตอรี่ 
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรครุภัณฑ์ 
 



 ๙ 
 
เหตุผล 
เน่ืองจากมีรายละเอียดข้อความบางรายการไม่ตรงตามคุณสมบัติของครุภัณฑ์เครื่อง
สว่านไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงในรายการดังกล่าว 

 
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 หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในรายการ
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการเครื่องสว่านไฟฟ้า 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  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       ครั้งที่ ๖ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๖ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

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

ที่ ๖ โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี 



 ๑๐ 
 

   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ ต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด ๕๒๑,๓๓๐.- บาท  
จํานวนเงินที่โอนลด ๔๔,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๔๗๗,๓๓๐.-  
บาท 

 

รวมโอนลด  ๔๔,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000.- 
บาท จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว 
  สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ 
  นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน 
  ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า  
  ดังน้ี  
  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาดไม่ 
      น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
     Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก 
     ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
  ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



 ๑๑ 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๔๔,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๔๔,000.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากปริมาณงานและภารกิจภายในกองช่างที่มีเพ่ิมมากขึ้นส่งผลทําให้การ
ปฏิบัติงานติดขัดและล่าช้าในบางช่วง อีกทั้ งทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้องขอมติจากสภาเทศบาลใน
การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
 

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 เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ด้วยคะแนนเสียง 
จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา    รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่นานางวรรณา  
คําพวง  ถึงที่นานางสุจิรา  ฟูเต็มวงศ์ หมู่ที่ 3  ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 490 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,715 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการเทศบาลกําหนด ต้ังไว้  ๓๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด 
๓๗,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  ๓๗,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลัง
โอนลด  -  บาท 
 

รวมโอนลด  ๓๗,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอน
เพ่ิม ๔๗,๐๐๗.- บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม ๓๗,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนเพ่ิม ๘๔,๐๐๗.- บาท 



 ๑๒ 
 
เหตุผล 
จากการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของค่าวัสดุก่อสร้าง งบประมาณอาจไม่
เพียงพอสําหรับการเบิกจ่าย จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 
 

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 เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ด้วยคะแนนเสียง  
      จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา    รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการวัน อปพร . ต้ังไว้ ๑๐ ,๐๐๐ .- บาท 
งบประมาณก่อนโอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด  ๑๐,๐00.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด -  บาท 
 

รวมโอนลด  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network 
แบบที่ ๑  (๑๘ หน้า/นาที) ราคา ๑๐,๐๐๐.- บาท  จํานวน ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที  

     (ppm) 
     - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) 
     - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
     - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 
     - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 



 ๑๓ 
 
     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 

     ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเรือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
     (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

 

   - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑๐,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
ในส่วนการโอนลดงบประมาณทั้งหมดของโครงการวัน อปพร. เน่ืองจากในช่วงของ
การจัดโครงการวัน อปพร. ในปีน้ี เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จึงจําเป็นต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวที่ต้ังงบประมาณไว้
ในเทศบัญญัติ และในส่วนของการโอนเพ่ิมงบประมาณน้ัน เ น่ืองจากสํานัก
ปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี เพ่ือใช้
ทดแทนเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สีเดิมที่ชํารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงจําเป็นต้องขอ 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้สามารถจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดดังกล่าวนํามาใช้ในการปฏิบัตงานต่อไป 
 

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 เป็นค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี   

   ชนิด Network  แบบที่ ๑  (๑๘ หน้า/นาที)  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  
   (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๖  ญัตติขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       จํานวน ๒ รายการ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขสญัญาจ้างก่อสร้าง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน ๒ รายการ  จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 



 ๑๔ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  
(นายกเทศมนตรี) มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังน้ี 
 

            รายการที่ ๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างอาคารสูบนํ้าฉุกเฉิน 

       
  ตามท่ีเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ทําสัญญาจ้างดําเนินการก่อสร้างอาคารสูบ

นํ้าฉุกเฉินพร้อมก่อสร้างบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
แม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นอาคารสูบนํ้าขนาดกว้าง  ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง และบ่อพักนํ้าขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร จํานวน ๑ บ่อ ตามแบบแปลนและ
ปริมาณการที่เทศบาลกําหนด เป็นเงิน ๕๒๙,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด แพร่วรฉัตร เป็นผู้รับจ้าง ดําเนินการแก้ไขงานจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว เน่ืองจากผนังที่เก็บนํ้าเกิดการแตกร้าวทําให้ผนังด้านทิศเหนือเกิดการบิดตัว
และแตกร้าวของมุมบ่อพักนํ้าทั้ง ๔ ด้าน (ตามหนังสือเทศบาลตําบลแม่หล่าย ที่ พร 
๕๒๙๐๒/๒๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน (ตาม
หนังสือเทศบาลตําบลแม่หล่าย ที่ พร ๕๒๙๐๓/๒๓๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓) 
น้ัน 

       
   งานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมกับ    
นายรณกร อภิญญาลังกร วิศวกรผู้ออกแบบโครงการ ซึ่งได้พิจารณาทบทวนแบบ
แปลนแล้ว มีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแบบแปลนให้มีความมั่นคงแข็งแรงย่ิงขึ้น
ตามหลักวิชาการช่าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ได้ทําการแก้ไขปรับปรุงใหม่) 
 

      เหตุผล 
      เพ่ือให้การก่อสร้างบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นไปด้วยความมั่นคงแข็งแรง    

   และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

   ข้อกฎหมาย 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 
๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๓) เป็นการ
แก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



 ๑๕ 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม -      มีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสูบนํ้าฉุกเฉิน ด้วยคะแนนเสียง  

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา    รายการที่ ๒  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
(นายกเทศมนตรี)     สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลําเหมืองทุ่ งแพะ บริ เวณที่นานายทรงศัก ด์ิ  หมื่นโฮ้ง หมู่ที่ 1          
บ้านบุญเจริญ  ตําบลแม่หล่าย 

 

ตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้จ้าง หจก. เดชาภัทร กรุ๊ป เพ่ือดําเนินการ
ก่อสร้างรางส่งนํ้า คสล. ลําเหมืองทุ่งแพะ บริเวณที่นานายทรงศักด์ิ  หมื่นโฮ้ง  หมู่ที่ 
1 บ้านบุญเจริญ  ตําบลแม่หล่าย  ขนาดกว้าง  0.80 เมตร (ภายใน)  ลึกเฉล่ีย 
0.80 เมตร  ยาว 200.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายกําหนด 
สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 วงเงิน 384,000.- บาท 
น้ัน 

ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งว่า หจก.เดชากรุ๊ป ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ หจก.เดชากรุ๊ป ที่ 
9/2563 ไม่ลงวันที่ แต่ลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนในการก่อสร้าง ซึง่มีสาระที่สําคญัคือผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างแต่ประสบ
ปัญหา ในบางจุด ผู้ใช้นํ้าไม่ให้ดําเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย
กําหนด เช่น การวางท่อระบายนํ้า และระดับของลําเหมอืง จึงขอให้คณะกรรมการได้
พิจารณา 

คณะกรรมการฯได้ออกไปตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างแล้ว โดยมีนายสทิธ์ิ 
ทากุล ผูใ้ช้นํ้าบริเวณโครงการและผูใ้ช้นํ้าอีกหลายคน ได้มาร่วมตรวจสอบด้วย ช่างผู้
ควบคุมงานได้สรุปงานที่จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้าง ดังน้ี 

 

   งานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้แก่ งานวางท่อระบายนํ้า คสล. รายละเอียดดังน้ี 
   1. STA 0+050 งานฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก.ช้ัน 3  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 ท่อน ขอยกเลกิเน่ืองจากผู้ใช้นํ้า
อ้างว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องผันนํ้าเข้าที่นาบริเวณดังกล่าว และหากมีการวาง
ท่อจะทําให้นํ้าจากที่นาไหลคืนเข้าสู่รางระบายนํ้าได้อีก 

      2. STA 0+075 งานวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  
      0.40 เมตร จํานวน 2 ท่อน ขอยกเลกิ 

      3. STA 0+ 100 งานวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  
      0.40 เมตร จํานวน 2 ท่อน ขอยกเลกิ จํานวน 1 ท่อน  คงเดิม 1 ท่อน 

      4. STA 0+ 140 งานวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  
      0.40 เมตร จํานวน 2 ท่อน ขอยกเลกิ 
 



 ๑๖ 
 

      5. STA 0+ 190 งานวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  
      0.40 เมตร จํานวน 2 ท่อน ขอยกเลกิ จํานวน 1 ท่อน  คงเดิม 1 ท่อน 

      6. STA 0+ 200  ขอเพิม่งานวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน 
      ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 ท่อน  
 

รวมเป็น งานวางท่อระบายนํ้า คสล. มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ที่ขอยกเลิก จํานวน  5 จุด  จํานวน  8 ท่อน และขอเพ่ิมงานใหม่ตามสภาพ
พ้ืนที่ 1 จุด จํานวน 2 ท่อน 
 

   งานที่ขอตัดทอนลง ได้แก่ งานก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รายละเอียด ดังน้ี 

ขอยกเลิกงานก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.  จาก STA0+110  ถึง จุดแยกของลํา    
เหมือง ตามแบบรูปเดิมจะก่อสร้างเป็นรางคู่ขนาน ขอแก้ไขเป็น ลําเหมืองเส้นเดียว    
ทั้งน้ีเพ่ือความเหมาะสมของโครงการ 

 
ทั้งน้ี เป็นไปตามรูปแบบรายการที่แก้ไขใหม่ โดยวงเงินตามสัญญาจ้าง ๓๘๔,๐๐๐.- 
บาท  มีค่างานปรับลดลง ๒๓,๑๓๘.๓๐ บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง 
๓๖๐,๘๖๒.- บาท 

 
      เหตุผล 

เพ่ือให้การดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ทํา
ให้เทศบาลเสียประโยชน์ และไม่ทําให้วัตถุประสงค์ของโครงการเสียไปและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน 
ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังน้ี (4)  
ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
หรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มี 
อํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและ
ตามหลักวิชาการช่าง  เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา  
97  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  (2) ในกรณี
ที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ันไม่ทําให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียประโยชน์  (3)  เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือ
ประโยชน์สาธารณะ  วรรค 3 บัญญัติให้การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน  พรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่ง
มอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 
 
 



 ๑๗ 
 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ .ศ .2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ .ศ .  ๒๕๔๓  ข้อ 29 การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อํานาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น 

 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมือง 
   ทุ่งแพะ ด้วยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เน่ืองจากกองสาธารณสขุและ 
(นายกเทศมนตรี) สิ่งแวดล้อม มีเรื่องจําเป็นที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในการ

จัดซื้อพัดลม ชนิดติดเพดาน จํานวน ๑๐ เครื่อง เพ่ือติดต้ังบริเวณฌาปนสถาน หมูท่ี ่๑ 
หมู่ที ่๕ และหมู่ที่ ๗  ดังน้ันผมจึงขออนุญาตเสนอญัตติด้วยวาจา เน่ืองจากมีความ
จําเป็นที่ต้องขอให้สภาเทศบาลพิจารณา จํานวน ๑ ญัตติ คือ ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จาํนวน ๑ 
รายการ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 

 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติด้วยวาจาดังกลา่ว และญัตติน้ันไม่ได้บรรจุใน 
(ประธานสภาเทศบาล)    ระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี มสีมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไมม่ี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมในฐานะประธานการประชุมเห็นว่าเป็นญตัติดังกล่าว 
มีความสําคญั เน่ืองจากฌาปนสถานท้ัง ๓ แห่ง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบโดยเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ประกอบกบัสภาพอากาศที่คอ่นข้างร้อนอบอ้าวในช่วงเวลากลางวัน ทํา
ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานฌาปนกิจไม่ได้รับความสะดวก ดังน้ัน ก่อนจะบรรจุเขา้ใน
ระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี จะต้องได้รบัการรับรองจากสมาชิกสภาในห้องประชุม
ตามระเบียบกฎหมายก่อน ดังน้ี 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ ๓๘ วรรคห้า ญัตติดังต่อไปน้ีอาจจะเสนอ
ด้วยวาจาในทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นําความตามขอ้ 39 ที่บังคับโดยอนุโลมตาม
ข้อ 62 วรรคหน่ึง และข้อ 38 วรรคห้า (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
 
ในการน้ี ก็จะขอสมาชิกรับรองตามข้อ 39 ต้องมีผู้รับรองตามข้อ 62 วรรคหน่ึงโดย
อนุโลม โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่อยู่ในห้องประชุม เพ่ือขอมติรบัรองการเสนอญัตติดังกล่าว ดังน้ัน จึงขอ
สมาชิกในที่ประชุมรับรองญัตติตามท่ีท่านนายกเทศมนตรไีด้เสนอครับ 



 ๑๘ 
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน (นายทองอินทร์ แก้วภา, นายบุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน, นายทรงพล  
   รัตนเมืองสอง, นายรัก ชัยยา) 

 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง  ดังน้ันจึงอนุญาตให้บรรจุญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอด้วย
(ประธานสภาเทศบาล)    วาจา ในระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี โดยให้ญัตติดังกล่าว จัดอยู่ในระเบียบวาระ 

   ที่ ๓.๗  ต่อไป 
 

๓.๗ ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (รายการพดัลมเพดาน) 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดรายการที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล)         คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาเทศบาลครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สําหรับรายละเอียดรายการ 
(นายกเทศมนตรี)    ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย มีดังน้ี 

 

รายการที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการพัดลมเพดาน ต้ังไว้ ๑๕,๐๐๐.- 
บาท 

 
      ข้อความเดิม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดเพดาน จํานวน ๑๐ เครื่อง   
      โดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐานดังน้ี 
      ๑. เป็นพัดลม ชนิดติดเพดาน 
      ๒. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว 
      - เป็นราคาที่รวมค่าติดต้ังและสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนร่วม 
      - เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
      ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดเพดาน จํานวน ๑๐ เครื่อง   
      โดยมีคุณสมบัติพ้ืนฐานดังน้ี 
      ๑. เป็นพัดลม ชนิดติดเพดาน 
      ๒. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว 
      - เป็นราคาที่รวมค่าติดต้ังและสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนร่วม 
      - เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
เหตุผล 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดด้านธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
รายละเอียดคุณสมบัติพ้ืนฐาน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงให้ถูกต้อง ตรง
ตามขนาดของครุภัณฑ์ที่สํารวจในท้องตลาด และสามารถดําเนินการจัดซื้อเพ่ือบริการ
ประชาชนในฌาปนสถานทั้ง ๓ แห่ง 

 



 ๑๙ 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายการพัดลมเพดาน ด้วยเสียง 

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
น.ส.ฉวีวรรณ  จันทร์กา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
(หัวหน้าสํานักปลัดฯ)    ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลแม่หล่าย  

(รุ่นที่ ๓) ประจําปี ๒๕๖๓ และนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้อนุมัติให้ดําเนินการ
ฝึกอบรมต้ังแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ รวมจํานวน 
๕ วัน ตามหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการ
ฝึกอบรมไปแล้วในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๑ วัน คงเหลือการฝึกอบรมอีก 
๔ วัน แต่เน่ืองจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศขอ
ความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการลด
โอกาสสัมผัส งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทําให้เกิดการ
รวมตัวของคนจํานวนมาก เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นเหตุให้เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้เลื่อนการฝึกอบรมฯ 
ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นน้ัน 
 
บัดน้ี สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดังกล่าวภายในประเทศได้
คลี่คลายลง ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศ เรื่อง แนว
ทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ระยะที่ ๑ ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานในสังกัด
สามารถจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันได้ โดยจะต้อง
ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด 
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