
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายพีรพงศ์    แสงเก่ง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒. นายทองอินทร์   แก้วภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓. นายสมศักด์ิ    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕. นายประทีป    หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘. นายอัครภพ    ถิ่นถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศ์เมืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
    - ไม่มี - 
 
เลขานกุารสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกลุ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายเที่ยง  กรุงศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๕.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๖.  นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๗.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายชาญวิทย์ จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๓. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 



 ๒
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ์  แสงเก่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๒ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คร้ังที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
ทีป่ระชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมัยแรก   

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี ๒๕๖๔  คราวเมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  25๖๔  ม ี

   ถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
สมัยแรก  คร้ังที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  25๖๔  
จํานวน  1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเครื่องด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  

   ได้นับองค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
   ต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
      แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

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



 ๓
 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
           เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 
          ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลแม่หล่ายไปแล้ว น้ัน 

 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 
๒๑ วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ินที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน อําเภอ และจังหวัด ทราบด้วย ข้อ ๒๔  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ฯ และปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้ฯ และข้อ ๒๕ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน 
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่ายต่อไป 

 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

บรรจง  ยัพวัฒนา 
       (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 

            นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.๒ แจ้งการประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 256๕) เปลี่ยนแปลง  
      และ เพิม่เติม ครั้งที่ 5/2564 ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรไีด้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

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



 ๔
 

 ประกาศเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
     เร่ือง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง และ เพ่ิมเติม  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการจัดทําแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง และ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  เป็นไปตามข้ันตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณา
เห็นชอบ ไปแล้ว น้ัน 

 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง ข้อ ๒๒/๑ วรรคสอง  ข้อ ๒๔  และข้อ ๒๕  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง และ เพ่ิมเติม ครั้งที ่ ๕/
๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแม่หล่ายต่อไป 

 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

บรรจง  ยัพวัฒนา 
       (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
   นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย    

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.๓ แจ้งการปรับลดยอดลกูหนีค้่าน้ําประปาทีค่้างชําระ ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.2559 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีกองคลัง เทศบาล
(นายกเทศมนตรี)     ตําบลแม่หล่ายได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในการปรับลดยอดลูกหน้ีค่านํ้าประปา 

ค้างชําระ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นจํานวนเงิน ๑๘,๒๓๐ บาท 
เน่ืองจาก จากตรวจสอบและดําเนินการติดตามลูกหน้ีค้างชําระค่านํ้าประปา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ปรากฏว่ามีผู้ที่ค้างชําระ จํานวน ๒๗ ราย ได้ดําเนินการ
ชําระเงินค่านํ้าประปาที่ค้างชําระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการปรับลดยอดลูกหน้ีค้างชําระ ตาม
หนังสือที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
 



 ๕
 
จําหน่ายหน้ีสูญ การลดยอดลูกหน้ีค้างชําระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 

 
“กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหน้ีค้างชําระโดยไม่มีมูลหน้ีหรือ
จัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจําปีไว้แล้ว ทําให้มียอด
ลูกหน้ีค้างชําระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอด
ลูกหน้ีค้างชําระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภา
ท้องถิ่นทราบ” ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 97 

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.4 ญตัติขอความเหน็ชอบกรณมีีผู้อุทศิพสัดุใหเ้ปน็กรรมสทิธิแ์ก่เทศบาล 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขอความเห็นกรณีมีผู้อุทิศพัสดุ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล ซึ่งในเรื่องน้ีน้ันมีข้อกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงขอให้ 

   เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1628  
(เลขานุการสภาเทศบาล) ลงวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย 
ในประเด็นเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ
ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและ
ข้อกําหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี” มาตรา 
๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสําหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือให้สิทธ์ิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ันถ้าการกระทํา
ดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธิน้ันๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     



 ๖
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย  
(นายกเทศมนตรี) ได้รับการอุทิศพัสดุเพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อทาง

ราชการ โดยมีรายการ ดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑ 
ด้วยห้างหุ้นส่วนจํากัด เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะบริจาค
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑ 
รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon รุ่น LBP๖๐๓๐ จํานวน ๑ เครื่อง 
ราคา ๓,๕๙๐.- บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
 

เหตุผล 
เพ่ือรับเอาพัสดุขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย รับเอาพัสดุรายการดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล ขอได้
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ รับเอาเครื่องพิมพ์เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาล ด้วยคะแนนเสียง  
   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๕  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๗ 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๗ ต่อสภาเทศบาล  ซึ่งในการขออนุมัติ 

   ดังกล่าวน้ัน มีข้อกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
(นายกเทศมนตรี)     มีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง 

   ที่ ๗  โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ ดังน้ี 
 



 ๗
 

กองชา่ง 
   โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้  ๑,๖๗๗,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด  ๓๕๖,๑๔๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๑๐,๖00.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๔๕,๕๔๐.- บาท 
 

โอนลดจากประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒ 
รายการ รวมเป็นเงิน  ๑๐,๖๐๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 
 
โอนเพิ่ม รายการที่ 1 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ ๔,๓๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองพิมพ์ที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่ม
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๔,๓00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ในการรองรับปริมาณงานและ
ภารกิจภายในกองช่างที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ 
เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ ๖,๓๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองพิมพ์ที่มีคุณลักษณะ 
 



 ๘
 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๖,๓00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ในการรองรับปริมาณงานและ
ภารกิจภายในกองช่างที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง 
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -         กองคลัง 
 

   โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
ก่อนโอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๙๐,๕00.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด ๙,๕๐๐.- บาท 
 
โอนลดจากโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือโอนเพิ่มต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ จํานวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน  ๙๐,๕๐๐.- บาท  โดยมีรายการ 
ดังน้ี 
 
โอนเพิ่ม รายการที่ 1 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท โดย
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒๒,๐00.- บาท   
 
 



 ๙
 
เหตุผล 
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ๑ เครื่อง ด้วย
คะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๓ 
เครื่อง งบประมาณ ๖๖,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน ๖๖,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
 
นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเรียนถามว่า
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติโอนเงินเพ่ือซื้อมาใหม่น้ัน อยากทราบว่าปัจจุบันเคร่ือง 

ที่ใช้อยู่มีปัญหาอย่างไรบ้าง และหากมีการซื้อเคร่ืองใหม่มาแล้ว และเครื่องเก่าน้ันยัง
ใช้งานอยู่หรือไม่ครับ หรือดําเนินการอย่างไรต่อครับ 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  สําหรับในส่วนของคําถามน้ี ขออนุญาตให้ทางผู้อํานวยการกองคลัง ซึ่งเป็นเจ้าของ
(นายกเทศมนตรี)     งบประมาณในการโอนเงินส่วนน้ี ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ 
  
นางรุ่งสิริ  เตชะพี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
(ผู้อํานวยการกองคลัง)    ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวว่า สําหรับเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ที่กองคลังใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งใช้มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ในเรื่อง
ของการติดต้ังและการใช้โปรแกรมจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ จําเป็นต้องใช้ 
 



 ๑๐
 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในการรองรับเทคโนโลยีและการใช้งานในปัจจุบันให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการประมวลผล และเกิดความสะดวกในการ
ทําปฏิบัติงาน สําหรับในส่วนของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า คงจะต้องดําเนินการในเรื่อง
ของการจําหน่ายพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไปค่ะ 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ 

   เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  

สําหรับงานประมวลผล ๓  เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน  ๑๑  เสียง 
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 
๒,๕๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองสํารองไฟที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 
๒,๕๐๐.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้สํารองไฟในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับและป้องกันมิให้
ข้อมูลต่างๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
   ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -     กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

   โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการพัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัว ต้ังไว้  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๕๒,๕00.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๙๗,๕๐๐.- บาท 



 ๑๑
 
โอนลดจากโครงการพัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัว เพ่ือโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน  ๕๒,๕๐๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 

 
โอนเพิ่ม รายการที่ 1 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน ๒๒,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในการจัดทําฐานข้อมูล ระบบประมวลผลต่างๆ ในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ในคนและโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งใช้ในการ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน 
ประมวลผล 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออก
เสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗,๕๐๐.- บาท โดยเป็น
เคร่ืองพิมพ์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอ
อนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๗,๕00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานธุรการ สําหรับพิมพ์งานเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 ๑๒
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๑ เครื่อง ด้วยคะแนน
เสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณ 
๕,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองสํารองไฟที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน      
๕,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้สํารองไฟในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับและป้องกันมิให้
ข้อมูลต่างๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
   ๒ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงพร้อมหัวฉีด 
 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงพร้อมหัวฉีด จํานวน ๑ เค ร่ือง 
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- เป็นเคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 บาร์ 
- มีกําลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ 
- อัตราการไหลของนํ้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ช่ัวโมง 
- ความยาวสายฉีดไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
- มีล้อเลื่อนและที่จับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 



 ๑๓
 
- พร้อมอุปกรณ์ (ปืน,ข้อต่อท่อ,หัวฉีด,กรองนํ้า) 
เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๘,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้สําหรับทําความสะอาดคราบต่างๆ ภายในรถบรรทุกขยะ เพ่ือมิให้มีกลิ่นเหม็น
อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพร้อม 
   หัวฉีด ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -    กองการศกึษา  (ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตําบลแม่หลา่ย) 

   โอนลด 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการจัดงานประเพณีย่ีเป็งแม่หล่าย ต้ังไว้  
๑๐๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอน
ลด ๔๓,๓๕0.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๕๖,๖๕๐.- บาท 
 
โอนลดจากโครงการจัดงานประเพณีย่ีเป็งแม่หล่าย เพ่ือโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน  ๔๓,๓๕๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 

 
โอนเพิ่ม รายการที่ 1 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอ
อนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๗,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 



 ๑๔
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง 
จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๔,๓๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
 
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่ม
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๔,๓00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในการพิมพ์เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ 
เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการตู้เอกสาร 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จํานวน ๔ ตู้ งบประมาณ ๑๖,๘๐๐.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.15 x 
0.40  x 0.85 เมตร เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๖,๘00.- บาท   
 



 ๑๕
 
เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าตู้เอกสาร ๔ ตู้ ด้วยคะแนนเสียง  
   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 

   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการพัดลม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม จํานวน ๓ ตัว งบประมาณ ๕,๒๕๐.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นพัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า 
16 น้ิว พร้อมติดต้ัง เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๕,๒๕๐.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการระบายอากาศความร้อนภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
 

นายทองอินทร์ แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเรียนถามว่า 
(รองประธานสภาเทศบาล)   งบประมาณในการจัดซื้อพัดลม ๓ ตัว ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงิน ๑,๗๕๐.- บาทต่อเคร่ือง  
       อยากทราบว่าในส่วนน้ีมีค่าใช้จ่ายอะไรเพ่ิมเติมด้วยหรือไม่ครับ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  สําหรับในส่วนของคําถามน้ี ขออนุญาตให้ทางผู้อํานวยการกองการศึกษา ซึ่งเป็น
(นายกเทศมนตรี)     เจ้าของงบประมาณในการโอนเงินส่วนน้ี ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ 
 

น.ส.พัทธ์หฤทัย แอบแฝง -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
(ผู้อํานวยการกองการศึกษา)   ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงเรื่องราคาของพัดลมดังกล่าว ซึ่งลักษณะของพัดลมที่ได้ขอ 

อนุมัติต้ังงบประมาณน้ี เป็นพัดลมแบบติดผนัง โดยจะมีในเร่ืองของการเดินสายไฟ 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการติดต้ัง ซึ่งจะมีค่าติดต้ังรวมอยู่ด้วยในการจัดซื้อครุภัณฑ์พัด
ลมดังกล่าวค่ะ 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ 

   เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 



 ๑๖
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าพัดลม ๓ ตัว ด้วยคะแนนเสียง  

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -     กองการศกึษา  (สาํนกังาน) 

   โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณ
ก่อนโอนลด  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด ๘๐,๑๐0.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด ๑๙,๙๐๐.- บาท 
 
โอนลดจากโครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน เพ่ือโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จํานวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน  ๘๐,๑๐๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 

 
โอนเพิ่ม รายการที่ 1 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอ
อนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๗,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง 
จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 



 ๑๗
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน ๒๒,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน  ๑๑  เสียง 
(ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ ๗,๕๐๐.- บาท โดยเป็น
เคร่ืองพิมพ์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอ
อนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๗,๕00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือทดแทนเคร่ืองพิมพ์เคร่ืองเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง ด้วยคะแนน
เสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

 



 ๑๘
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๓๓,๖๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๓๓,๖00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือทดแทนเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เครื่องเดิมภายในอาคารเรียนผู้สูงอายุ    
กาสะลอง ซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน 
๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนจะเข้าสู่รายการถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                             รับประทานอาหารกลางวันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เร่ิมประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -          สํานกัปลดัเทศบาล 

   โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ต้ังไว้ 
๑๕๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๔๒,๒๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอน
ลด ๑๒๔,๙๐0.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๗,๓๐๐.- บาท 
 
 



 ๑๙
 

โอนลดจากโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย เพ่ือโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๙ รายการ รวมเป็นเงิน  
๑๒๔,๙๐๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 
 
โอนเพิ่ม รายการที่ 1 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒๘,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เน่ืองจากเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ซึ่งใช้ในห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบล
แม่หล่าย ตัวแผงวงจรเกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมา
เป็นปกติได้ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ใหม่ เพ่ือทดแทนเครื่อง
เดิมที่ชํารุดเพ่ือให้สามารถใช้งานในห้องประชุมได้ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน 
๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน   
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๒ 
เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน ๓๒,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
คอมพิวเตอร์เคร่ืองที่ ๑ จัดซื้อเน่ืองจากเครื่องคอมพิวเตอร์งานการเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่
ปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี ซึ่งอุปกรณ์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน 



 ๒๐
 
 

คอมพิวเตอร์เครื่องที่ ๒ จัดซื้อเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน
สวัสดิการสังคม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
สําหรับงานสํานักงาน ๒ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภา
งดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน ๒ เคร่ือง งบประมาณ ๘,๖๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองพิมพ์ที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติโอนเพิ่ม
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๘,๖00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานสวัสดิการสังคม ตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการใหม ่
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๒ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ 
เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเก้าอ้ีสํานักงาน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน ๑ ตัว งบประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 



 ๒๑
 
๑. เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีพนักพิง แบบล้อเลื่อน  
๒. ปรับระดับสูงตํ่าได้ 
เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานสวัสดิการสังคม ตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการใหม ่
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเก้าอ้ีสํานักงาน ๑ ตัว 
   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๕ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเก้าอ้ีประชุม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุม จํานวน ๖๐ ตัว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
๑. เป็นเก้าอ้ีประชุมโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม  
๒. มีพนักพิง และที่น่ังบุนวม  ไม่มีที่พักแขน 
๓. ปลายขามียางรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 43 X 55 X 90 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)  
เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๓๐,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เน่ืองจากเก้าอ้ีประชุมซึ่งใช้มาเป็นเวลานานหลายปี มีสภาพเก่าและชํารุดไปตาม
กาลเวลา ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องจัดซื้อเก้าอ้ีประชุม เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อย และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ           
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเก้าอ้ีประชุม ๖๐ ตัว 
   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 



 ๒๒
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๖ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการตู้เหล็ก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จํานวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๕,๙๐๐.- บาท 
โดยเป็นตู้เหล็กที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๕,๙00.- 
บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้สําหรับจัดเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับงานสวัสดิการสังคม 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ๑ ตู้ 
   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๗ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการพัดลม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม จํานวน ๔ ตัว งบประมาณ ๔,๐๐๐.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
๑. เป็นพัดลมชนิดต้ังพ้ืน 
๒. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว 
เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๔,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ทดแทนพัดลมเดิมที่มีสภาพชํารุด 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าพัดลม ๔ ตัว 
   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 



 ๒๓
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๘ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๖,๔๐๐.- 
บาท โดยเป็นตู้เย็นที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ  ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๖,๔00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้สําหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต ๑ ตู้ 
   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๙ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า
แบบจุ่มนํ้า 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบจุ่มนํ้า ขนาดท่อ ๓ น้ิว จํานวน ๑ เครื่อง  
งบประมาณ ๘,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
๑. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 
๒. ความสามารถในการส่งนํ้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่อนาที 
๓. ระยะส่งนํ้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 17 เมตร 
๔. กําลังไฟไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ใช้กับไฟฟ้า  1  เฟส  220  โวลท์  ขนาดไม่น้อย 
   กว่า  1  แรงม้า 
เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๘,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการสูบนํ้าทําความสะอาดบ่อพักนํ้าดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 
 



 ๒๔
 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบจุ่มน้ํา  
ขนาดท่อ ๓ นิ้ว ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางด
ออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)     แม่หล่าย ได้ดําเนินการจัดต้ังสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ของตําบลแม่หล่าย  

ณ อาคารโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 3 เพ่ือใช้เป็นที่กักตัวเพ่ือดูอาการ
สําหรับผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 รวมถึงบุคคลเสี่ยงที่ไม่พร้อมที่กักกันตนเองอยู่ที่
บ้าน เป็นเวลา 14 วัน น้ัน ในตอนน้ีทางเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ย้ายสถานที่กักตัว
มาไว้ที่สวนอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่บนโจโก้แม่หล่าย เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและลดผลกระทบในบริเวณข้างเคียงเนื่องจากสถานที่เดิมน้ันอยู่ในเขตชุมชน 
แต่เน่ืองจากมีราษฎรจากหมู่ที่ ๔ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ไปสัมผัสผู้ป่วยโควิด ๑๙ จึงได้
เสนอขอใช้สถานที่กักตัวที่เดิมคือโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง โดยจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องคนเดียวหมด ซึ่งทางหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ - ๔ ได้จัดทําประชาคมเรื่อง
น้ี ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบให้ใช้สถานที่เดิมต่อได้ สําหรับในส่วนของศูนย์พักคอย 
(Community Isolation หรือ CI) ซึ่งจัดข้ึนเพ่ือรองรับผู้ที่ติดเช้ือโควิด 19 ที่รักษา
ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามกําหนดแล้ว จะส่งตัวมายังศูนย์พักคอยเป็นเวลา 4 วัน 
จากน้ันก็จะส่งตัวกลับบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ โดยท้องถ่ินในเขตอําเภอเมืองแพร่จะใช้
ศูนย์พักคอย ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า หรือโรงเรียนป่าไม้เดิม เร่ิมต้ังแต่ 1 
สิงหาคมนี้เป็นต้นไป โดยหากตําบลไหนมีผู้ป่วยไปใช้สถานที่ดังกล่าว ให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นตําบลน้ันเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดคนปฏิบัติหน้าที่เฝ้าดูแล 
แต่ถ้าหากท้องถ่ินไหนมีศักยภาพที่จะจัดต้ังศูนย์ก็สามารถดําเนินการได้ เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งปัจจุบันน้ีมีอยู่ทั้งหมด 7 แห่ง ในเขตอําเภอเมืองแพร่ 
สําหรับตําบลแม่หล่ายจะใช้สถานที่รวมคือ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า แต่ถ้าหากมี
จํานวนผู้พักมากเกินที่ศูนย์ดังกล่าวจะรองรับ ก็อาจต้องหาสถานที่ในตําบลแม่หล่าย 
เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์สําหรับรองรับในส่วนน้ีต่อไป 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ตามท่ีจังหวัดได้กําหนดให้มีโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ 
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