
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๑  สิงหาคม  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.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๘.  นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นายชาญวิทย์ จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๑. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๓. นางวนัสนันท์ วงศ์มณี    ผู้ถูกจ้างงานโครงการฯ 
๑๔. นางสาวสินีนาฏ ทาหนัด   ผู้ถูกจ้างงานโครงการฯ 
๑๕. นางสาวชนิศวรา นาเหมือง  ผู้ถูกจ้างงานโครงการฯ 
๑๖. นายนัฐพล  รายพรมราช  ผู้ถูกจ้างงานโครงการฯ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง  (ลาพักผ่อน) 
 



 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 ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ครั้งที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๒  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี 25๖๓  คราวเมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  25๖๓ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๒  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี ๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๑๒  มถิุนายน  25๖๓ 
   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  ญัตติรายงานผลการสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
       ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
       ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทําโครงการจ้างงานประชาชนที่
(ประธานสภาเทศบาล)    ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(COVID-๒๐๑๙) โดยได้ให้ผู้ที่ถูกจ้างโครงการฯ ดําเนินการสํารวจขอ้มูลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงขอเชิญทางทีมงานได้รายงานผลการสํารวจให้ที่ประชุมได้
ทราบครับ 

     
 



 ๓ 
 
นางวนัสนันท์  วงศ์มณี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
(ผู้ถูกจ้างงานโครงการฯ) ประชุมทุกท่าน ตามท่ีทีมงานได้ลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลผูสู้งอายุในชุมชนต้ังแต่วันที่ 

๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  -  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในตําบลแม่หล่าย ๘ หมู่บ้าน เพ่ือ
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ สําหรบัวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ และจัดทําโครงการส่งเสริม
การดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือผู้สูงวัย เสร็จเรียบร้อย
แล้วน้ัน ทางทมีงานสํารวจจึงขอรายงานผลการสํารวจข้อมูลผูสู้งอายุในพ้ืนที่ตําบล
แม่หล่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบต่อไป  (ทั้งน้ี ตัวแทนทีมสํารวจ ได้นําเสนอ
รายงานผล รวมถึงรายละเอียดการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยใช้เวลา
พอสมควรในการนําเสนอต่อที่ประชุม) 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติรับทราบ 
 

๓.๒  ญัตติแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
       ครั้งที่ ๔ เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

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

  ประกาศเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
       เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔  

        เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

 ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณการแก้ไขปัญหา
ของประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล    
แม่หล่าย ในวันอังคารที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 ดังน้ันอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔  เทศบาลตําบลแม่หล่าย  

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

     บรรจง  ยัพวัฒนา 
(นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 

นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติรับทราบ 



 ๔ 
 
๓.๓ ญตัตพิจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๔  (วาระที่ ๑ ขั้นรบัหลกัการ) 
 

      ๓.๓.๑  วาระที่ ๑  ขัน้รบัหลกัการ 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้

สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้พิจารณา ทั้งน้ี สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ ส่งร่าง
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาํนวน ๑ ชุด ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง เชิญครับ 

 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ขอ้กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
(เลขานกุารสภาเทศบาล)       ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   

    ข้อ  ๒๓  “ให้เจา้หน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข 
   งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บรหิารท้องถิ่น 

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ 
   ประจําปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ  
   ต่อคณะผู้บรหิารท้องถิ่นอีกครั้งหน่ึงเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
   ภายในวันที ่ ๑๕  สงิหาคม” 
 

   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา  ๖๒  จตัวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย    
   ตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ 
   จากนายกเทศมนตรีหากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเ่ห็น 
   ชอบให้ตราเทศบัญญัติน้ันให้ร่างเทศบัญญัติน้ันตกไป และให้ใช้เทศบัญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ 
   รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสัง่ยุบสภาเทศบาล 

 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การเสนอการแปร 
   ญัตติ หรือกระทําด้วยประการใดๆ ทีม่ีผลให้สมาชิกสภาเทศบาลมสี่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย 
   อ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได้” 
 

-  ดิฉนัจึงขอนําเรียนให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา     -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย บัดน้ีถึงเวลาที่ 
(นายกเทศมนตรี) คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ันในโอกาสน้ี คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังต่อไปน้ี 



 ๕ 
  

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังน้ี 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 59,628,511.75 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,624,091.23 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,115,866.38 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 11 โครงการ รวม 

1,069,592.85 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 2,036,500.00 บาท 
   

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 661,541.02 บาท 
  

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จํานวน 32,987,392.84 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
หมวดรายได้จากทุน 
หมวดภาษีจัดสรร 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 

439,865.09 
350,182.54 
359,399.81 
823,690.00 

30,650.00 
143,000.00 

18,411,165.69 
12,429,439.71 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

   

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,208.00 บาท 
   

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 23,167,262.23 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จํานวน 3,365,106.00 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 12,032,979.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 6,213,472.73 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 955,060.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 600,644.50 บาท 
   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,208.00 บาท 
   

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
   

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
   

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
 
 
 



 ๖ 
 

 
 

 
 

  คําแถลงงบประมาณ     
  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔     

เทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
อําเภอเมืองแพร ่ จังหวัดแพร ่

 

  รายรบัจริง 
ป ี 256๒ 

ประมาณการ 
ปี 256๓ 

ประมาณการ 
ปี 256๔ 

รายได้จัดเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 1,061,957.65 864,500.00 895,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 606,289.80 424,500.00 478,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 527,013.37 520,000.00 536,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 922,895.32 870,000.00 920,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,810.00 25,000.00 18,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 4,000.00 5,000.00 4,000.00 

รวมรายได้จดัเกบ็เอง 3,146,966.14 2,709,000.00 2,851,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดภาษีจัดสรร 23,858,954.04 23,792,000.00 23,859,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,858,954.04 23,792,000.00 23,859,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,819,283.59 19,610,000.00 21,130,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,819,283.59 19,610,000.00 21,130,000.00 
รวม 45,825,203.77 46,111,000.00 47,840,000.00 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ป ี256๒ 

ประมาณการ 
ปี 256๓ 

ประมาณการ 
ปี 256๔ 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,818,775.75 10,764,800.00 11,846,500.00 
  งบบุคลากร 14,056,805.50 15,317,000.00 16,121,900.00 
  งบดําเนินงาน 7,824,536.22 11,632,600.00 12,554,600.00 
  งบลงทุน 4,801,390.00 7,778,600.00 6,448,500.00 
  งบเงินอุดหนุน 664,709.62 618,000.00 868,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,166,217.09 46,111,000.00 47,840,000.00 
รวม 37,166,217.09 46,111,000.00 47,840,000.00 



 ๗ 
 
                     บันทกึหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ของ เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,940,200 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 695,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,720,300 
  แผนงานสาธารณสุข 3,164,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 10,237,500 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 354,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 7๐8,000 
  แผนงานการพาณิชย์ ๙1๔,000 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,846,500 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 47,840,000 
 
 

เทศบญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

เทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
อําเภอเมืองแพร ่ จังหวัดแพร ่

        

 
          โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

 ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 256๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 4๗,๘๔๐,000 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 4๗,๘๔๐,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

 
 



 ๘ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,940,200 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 695,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,720,300 
  แผนงานสาธารณสุข 3,164,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 10,237,500 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 354,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 7๐8,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 914,000 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,846,500 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 47,840,000 
 
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี  
         

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล 

         
 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายมหีน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
    
    
   (ลงนาม)........บรรจง..ยัพวัฒนา............ 
   (นายบรรจง ยัพวัฒนา) 
   ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

 
-  สําหรับรายละเอียดเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
   256๔  ปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
 
-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้แถลงและนําเสนอร่างเทศบัญญัติต่อที่ประชุมสภาแล้ว  สมาชิก 

สภาเทศบาลได้ใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 



 ๙ 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบ 

รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติ และโปรดร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว 
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติหรือไม่ น้ัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้ ๔๘  “ในกรณีที่สภา 

ท้องถิ่นมมีติไมร่ับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถิน่ เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติตามจาํนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นน้ัน
กําหนด โดยใหนํ้าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้ง
มติไม่รับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา
ท้องถิ่น กรณีองค์การบรหิารสว่นจังหวัดหรือเทศบาล  ให้แจง้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
กรณีองคก์ารบริหารส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการภายในสาม
วันนับแต่วันทีส่ภาท้องถิน่มมีติไม่รับหลักการ 
 ให้ประธานท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นทีไ่ม่รบัหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บรหิารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมมีติไม่รับ
หลักการ” 

 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครบั (ไมม่ี) 
(ประธานสภาเทศบาล) ถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความ

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระ
ที่ ๑ (ขัน้รับหลกัการ)  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม                -  มีมติรับหลักการ ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

      ๓.๓.๒ การกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี ๑ แล้ว ลําดับต่อไป 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงระเบียบกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๔๕  วรรคสาม “ญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน” 
 

ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง  
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลา 
   เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญตัติด้วย” 



 ๑๐ 
  

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอให้ท่านสมาชิกในที่ประชุม กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ  
(ประธานสภาเทศบาล)     ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะกําหนดวันไหน เวลาใด ขอเชิญเสนอครับ 
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  ผมขอเสนอว่า ควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ในระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา 

๑๗.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย และในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบล
แม่หล่าย  รวมจํานวน ๓ วัน  เป็นระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ จํานวน ๒๕ ช่ัวโมง 

   ซึ่งไม่น้อยกว่าที่ระเบียบฯ ได้กําหนดไว้ 
      
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๖ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง, 
   นายบุญเทียร  หงส์พิทักษช์น, นายทรงพล  รัตนเมืองสอง, นายพิภาค  กรุงศรี, 
   นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่ม)ี   
(ประธานสภาเทศบาล)    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ     

ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตามท่ีนายทองอินทร ์ แก้วภา  ได้เสนอ
ดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่ 
๒๔ - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถงึเวลา ๑๗.๓๐ น.  ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย และในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา  
๐๘.๐๐ น.  ถงึเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

 
๓.๓.๓ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะเสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ร่างเทศบัญญัติในครั้งน้ีก่ีคน และจะเสนอใครบ้างน้ัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
      ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๐๓  “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อย  

   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ 

   ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไมน้่อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” 
 

ข้อ ๑๐๔  “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการ หรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 



 ๑๑ 
 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ังคณะกรรมการ วิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 

 
 

ข้อ ๑๐๕  “ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือก  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 

ถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา  
   รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ  
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 

 

ข้อ ๑๐๗  “วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
   ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   แล้วแต่ กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
   ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
   และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่ 
(ประธานสภาเทศบาล)     แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในคร้ังน้ีก่ีคน ขอเชิญครับ 
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในคร้ังน้ี  จํานวน  ๓  คน ขอบคุณครับ 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๔ คน  (นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง, นายบุญเทียร  หงส์พิทักษ์ชน, 
   นายประทีป  หล่ายเจ็ด,  นายพิภาค  กรุงศรี) 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าสภาเทศบาลมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน  ๓  คน 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการแปร  
   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ต่อไปจะเป็นการเสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ       
(ประธานสภาเทศบาล)    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

   เรียงตามลําดับจนครบ  ๓  คน  ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือได้ครับ 



 ๑๒ 
 

นายทรงพล  รัตนเมืองสอง -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)   นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, นายพิภาค  กรุงศรี, นายรัก  ชัยยา) 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่ง
น้ี มีมติเห็นชอบให้นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑ 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าทีค่ณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๒ ขอเชิญครับ 
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายประทีป  หล่ายเจ็ด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน  (นายต๋อย  หงษ์บินโบก, นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง, 
   บุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน,  นายพิภาค  กรุงศรี)   

 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล    
มีมติเห็นชอบให้นายประทีป  หล่ายเจ็ด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายประทีป  หล่ายเจ็ด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที ่๒ 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าทีค่ณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๓ ขอเชิญครับ 
 

นายรัก  ชัยยา  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายสมชาย  คุ้มทรัพย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน  (นายต๋อย  หงษ์บินโบก, นายประทีป  หล่ายเจ็ด, 
   นายทรงพล  รัตนเมืองสอง,  นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 



 ๑๓ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง   
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล 
มีมติเห็นชอบให้นายสมชาย  คุ้มทรัพย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายสมชาย  คุ้มทรัพย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที ่๓ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกที่เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาล) นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง, นายประทีป  หลา่ยเจ็ด และนายสมชาย  คุม้ทรัพย์ 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกลา่ว เป็นคณะกรรมการแปร  
   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
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 
 

๓.4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑๐ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๑๐ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

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

ที่ ๑๐ โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 
    
   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
 



 ๑๔ 
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอนลด ๓๕,๑๓๕.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๑,๐00.- บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด ๓๔,๑๓๕.-  บาท 
รวมโอนลด  ๑,๐๐๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการพัดลมต้ังพ้ืน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๖ น้ิว ราคา 
๑,๐๐๐.- บาท  จํานวน ๑ ตัว  (เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ) 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑,000.- บาท 
 

เหตุผล เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน แต่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงขอ
อ นุมั ติ โ อน เ งิ น งบประมาณเ พ่ิ ม เ พ่ื อ เ ป็นค่ า จั ดซื้ อ พั ดลม ต้ั ง พ้ื น ดั งกล่ า ว 
 

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 เป็นค่าพัดลมต้ังพ้ืน ด้วยคะแนนเสียง  

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด 
๖๒,๕๘๙.๙๘ บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๔๘,๑00.- บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด ๑๔,๔๘๙.๙๘  บาท 

 

รวมโอนลด  ๔๘,๑๐๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)  ราคา ๔๘,๑๐๐.- บาท  จํานวน ๑ เคร่ือง 



 ๑๕ 
 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
๑. ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30000 บีทียู 
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 
   บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและและฉลากประหยัด 
   ไฟฟ้า เบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 
   หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
   - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว 
     ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๔๘,๑00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๔๘,๑00.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ และมีความจําเป็นต้องใช้แทนเครื่องเดิมที่ชํารุด จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศดังกล่าว 
 

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 เป็นค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือ 

   แบบแขวน (ระบบ Inverter)  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางด 
   ออกเสียง) 

 
๓.5  ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๕ 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล)       คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๕ 
 
 



 ๑๖ 
    

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

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง ดังน้ัน จึงได้เสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขอมติให้มีการ
อนุมัติจากที่ประชุมสภา โดยมีรายการดังน้ี 

 

รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องดูดฝุ่น ต้ังไว้  ๑๔,๐๐๐.- บาท 

 

      ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. ขนาด ๒๕ ลิตร 

      2. สามารถดูดฝุ่นและนํ้า 
      3. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์  

   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
      ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. ขนาด ๑๕ ลิตร 

      2. สามารถดูดฝุ่นและนํ้า 
      3. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์  

   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
 

เหตุผล 
เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้ได้ขนาดเครื่องที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานใน 
อาคารสํานักงาน 
 

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

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในรายการ
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการเครื่องดูดฝุ่น ของสํานักปลัดเทศบาล  

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
 



 ๑๗ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด 
(นายกเทศมนตรี)     ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องดูดฝุ่น ต้ังไว้  ๑๔,๐๐๐.- บาท 

 

      ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. ขนาด ๒๕ ลิตร 

      2. สามารถดูดฝุ่นและนํ้า 
      3. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์  

   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
 

      ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. ขนาด ๑๕ ลิตร 

      2. สามารถดูดฝุ่นและนํ้า 
      3. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์  

   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
 

เหตุผล 
เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้ได้ขนาดเครื่องที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานใน 
อาคารสํานักงาน 
 

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

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในรายการ
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการเครื่องดูดฝุ่น ของกองการศึกษา 

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
(นายกเทศมนตรี)     สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

   เหล็กซอยบ้านนางนวล สมบุตร หมู่ที่ ๕  ต้ังไว้ ๑๕๔,๐๐๐.-  บาท 
 
 



 ๑๘ 
 

   ข้อความเดิม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางนวล สมบุตร หมู่ที่ 5  
   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
   ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ 
   เทศบาลกําหนด) 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 
     พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ ๙๘ ลําดับที่ ๑๖ 

 
      ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางนวล สมบุตร หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ี
เทศบาลกําหนด) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 
     พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ ๙๘ ลําดับที่ ๑๖ 

 

เหตุผล 
เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง จึงจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

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  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         ซอยบ้านนางนวล สมบุตร หมู่ที่ ๕  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)
  
 
 



 ๑๙ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
(นายกเทศมนตรี)     สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

   เหล็กซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย หมู่ที่ 5 ต้ังไว้ 340,000.- บาท 
 

      ข้อความเดิม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย หมู่ที่ 5  
   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
   ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ 
   เทศบาลกําหนด) 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 
     พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ ๘๔ ลําดับที่ ๑๕ 

 

      ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 78.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ี
เทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 

     พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ ๘๔ ลําดับที่ ๑๕ 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง จึงจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่
ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในรายการ
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         ซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย หมู่ที ่5 จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสยีง) 



 ๒๐ 
 

๓.๖  ญัตติขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขสญัญาจ้างก่อสร้าง 
(ประธานสภาเทศบาล)    จํานวน ๑ รายการ  ซึ่งเป็นโครงการก่อสรา้งประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

   จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  
(นายกเทศมนตรี) มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

รายการที่ ๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างอาคารสูบนํ้าฉุกเฉิน 

ตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารสูบนํ้า
ฉุกเฉินพร้อมก่อสร้างบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
แม่หล่าย หมู่ที่ 5 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่เป็นอาคารสูบนํ้า 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จํานวน 1 หลัง และบ่อพัก
นํ้า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร จํานวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลนและประมาณการท่ีเทศบาลกําหนด 

เน่ืองจากวิศวกรผู้ออกแบบได้มีวิธีการแก้ไขตามแบบแปลนเป็นเอกสารดังกล่าว
ได้แสดงวิธีการแก้ไขโดยเสริมคานรับคอนกรีตเสริมเหล็กและครีบรับกําแพงคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 3 จุด ซึ่งจะเป็นตัวพยุงผนังทางด้านทิศเหนือและทําการก่อสร้าง
คานยึดผนังระหว่างผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้   ซึ่งจะเพ่ิมความแข็งแรงให้กับบ่อ
พักนํ้าน้ี 

 

งานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ได้ประชุมคณะกรรมการโดยได้
พิจารณาทบทวนแบบแปลนแล้ว มีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแบบแปลนตามที่
วิศวกรได้ออกแบบแก้ไขใหม่ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงย่ิงขึ้นตามหลักวิชาการช่าง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ได้ทําการแก้ไขปรับปรุงใหม่) 

 

        เหตุผล 
เพ่ือให้การก่อสร้างบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นไปด้วยความมั่นคงแข็งแรง และ
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการต่อไป 
 

   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 



 ๒๑ 
 
ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสูบนํ้าฉุกเฉิน ด้วยคะแนนเสียง  

   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน   -  เรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงเรื่อง 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามท่ีได้ประกาศ ณ วันที่  

12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพ่ือมาแทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 และภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ให้เข้ากับสถานการณ์ประเทศไทยใน
ปัจจุบันมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือกระจายอํานาจไปยังท้องถิ่น ลดการถือครอง
ที่ดินเพ่ือเก็งกําไร เป็นต้น โดยจะเริ่มบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็น
ต้นไป ซึ่งเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้รับทราบแล้วน้ัน ในการน้ีจึงขออนุญาตนําเสนอเรื่องดังกล่าวให้ทุก
ท่านในที่ประชุมได้รับทราบถึงการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามที่กฏหมายกําหนดไว้
ต่อไป (ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ
ที่ประชุม โดยใช้เวลาพอสมควร) 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง  
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมครับ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน   -  เรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามท่ีสภาของเราได้เลือก 
(เลขานกุารสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติฯ แลว้น้ัน เน่ืองด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๙ วรรคแรกและวรรคสอง 

    “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น 
   หน้าทีข่องเลขานุการสภาท้องถิ่น 
      ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหน่ึงๆ เลอืกประธานกรรมการและ 

        เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะน้ันๆ” 
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