
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายเที่ยง   กรุงศรี   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายพีรพงศ์  แสงเก่ง   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓.  นายต๋อย    หงษ์บินโบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายสมชาย    คุ้มทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕.  นายทองอินทร์   แก้วภา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖.  นายอดินันท์   หมื่นโฮ้ง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗.  นายบุญเทยีร   หงส์พิทักษ์ชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘.  นายประทปี   หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙.  นายทรงพล   รัตนเมืองสอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. นายพันธ์ุศักด์ิ   ดอกแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๓. นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย / เลขานุการสภาฯ 
 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๑. นายชาญวิทย์ จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 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 ๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี 25๖๓  คราวเมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  25๖๓ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี ๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๒๑  สงิหาคม  25๖๓ 
   จํานวน 1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญตัตพิจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๔  วาระที่ ๒  และ ๓ 
 

๓.๑.๑ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)     ประจําปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวาระที่ ๑ (ขัน้รับ
หลักการ) และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ใหค้ณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔  จาํนวน ๓ วัน คอื ในระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๓  ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย และในวันที่  ๒๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบล
แม่หล่าย  โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย ๑) นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง 
เป็นประธานคณะกรรมการฯ  ๒) นายสมชาย  คุ้มทรัพย์  เป็นกรรมการฯ   
 



 ๓ 
 
๓) นายประทปี  หล่ายเจ็ด  เป็นกรรมการและเลขานุการฯ  โดยคณะกรรมการชุด
ดังกล่าวได้ประชุมพิจารณา  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๑๐ น.   
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งร่างเทศ
บัญญัติฯ คืนให้กับสภาเทศบาล พร้อมสําเนารายงานการประชุมเพ่ือนําเข้าที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซึ่งแจกให้ทุกทา่นล่วงหน้าแล้วก่อนวันประชุมสภาฯ ดังน้ันขอให้เลขานุการสภาช้ีแจงข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ขอ้กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๐  “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ัน
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานน้ันอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ัน
เป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เก่ียวกับรายงานน้ัน” 

ข้อ ๕๑  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก” 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามท่ีสภาเทศบาลได้มอบหมาย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ในการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูท้รงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมนายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานผลการ

ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังน้ี 

 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖๒ ได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๓ วัน คือ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - 
๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย และในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย น้ัน ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการ
เสนอคําแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําขอแปรญัตติแต่อย่างใด 
 



 ๔ 
 
ดังน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  จึงมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญใดๆ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และ
พิจารณาดําเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
(ประธานสภาเทศบาล)    แม่หล่ายน้ัน ท่านสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้ทราบมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ซึ่งได้เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเดิมไว้ทุกประการ 
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวาระที่  ๒  
ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

   พ.ศ.๒๕๖๔  ในวาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางชมบุญ หมดมลทิน เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม ได้นับ 

   องค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 

๓.๑.๒ วาระที่ ๓  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  เมื่อที่ประชุมมมีติใหผ้่านรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕๖๔  ในวาระที่ ๒ แล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที ่ ๓  ขอให้เลขานุการสภา

เทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ขอ้กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติในวาระที่สาม ไมม่ีการอภิปรายเว้นแต่ที่  
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติใหม้ีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระน้ี ใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นขอ้บัญญัติ 
    หรือไม”่ 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ตามระเบียบฯ ที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจง ในขั้นตอนน้ีจะไม่มีการอภิปรายนะครับ เว้นแต่ 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติใหม้ีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร หากสมาชิกท่านใดจะ

เสนอให้มีการอภิปรายในวาระสามหรือไม ่ขอเชิญครบั 
 

ที่ประชุม                      -  ไม่มีข้อเสนอใด 
 
 



 ๕ 
 
นายเทีย่ง  กรุงศรี           -  ผมขอมติจากทีป่ระชุมว่าเหน็สมควรให้ตรารา่งเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรอืไม่ หากเหน็ชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติฯ ขอได้โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม                 -  มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จํานวน ๑๑ เสยีง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายเทีย่ง  กรุงศรี           -  ทั้งน้ี สภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวให้อําเภอ เพ่ือเสนอ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป 
 

ที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 

 
๓.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑๔ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๑๔ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

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

ที่ ๑๔ โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๔ รายการ ดังน้ี 
    
   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ต้ังไว้  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด 150,680.- บาท  จํานวนเงินที่
โอนลด ๘,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 142,680.-  บาท 

 

รวมโอนลด  ๘,๐๐๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการตู้ลําโพงเอนกประสงค์ ราคา ๘,๐๐๐.- บาท  
จํานวน ๑ ตู้  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. เป็นตู้ลําโพงพร้อมแอมป์ และไมค์โครโฟนไร้สาย   
2. ขนาดปากลําโพงกว้างไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 
3. มีกําลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 
4. มีแบตเตอรี่ในตัว และสามารถชาร์จเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ 
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 



 ๖ 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๘,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๘,000.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญติัฯ และมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องขยาย
เสียงในการจัดกิจกรรมที่ต้องใช้พ้ืนที่ภายนอกห้องประชุม 
 

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 เป็นค่าตู้ลําโพงเอนกประสงค์ ด้วยคะแนน 
   เสียงจํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ต้ังไว้  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด 142,680.- บาท  จํานวนเงินที่
โอนลด ๑๕,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 127,680.-  บาท 

 

รวมโอนลด  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการตู้เก็บชุดดับเพลิงและ
อุปกรณ์ดับเพลิง  ราคา ๑๕,๐๐๐.- บาท  จํานวน ๑ หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. เป็นตู้เหล็ก ประตูบานสวิง 2 บาน พร้อมกุญแจ เปิด - ปิด 
2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 
    สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
3. ภายในตู้มีราวแขวนชุดดับเพลิง และช้ันวางอุปกรณ์ดับเพลิง 
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑๕,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๕,๐00.- บาท 



 ๗ 
 
เหตุผล 
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญติั และมีความจําเป็นต้องใช้เพ่ือสําหรับ
การจัดเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง 
 

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 เป็นค่าตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ 
       ดับเพลิง  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ต้ังไว้  ๒๕,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด  ๒๕,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๒,๐00.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  ๒๓,๐๐๐.-  บาท 

 

รวมโอนลด  ๒,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการเก้าอ้ี  ราคา ๒,๐๐๐.- บาท  จํานวน ๑ ตัว   
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

   1. เป็นเก้าอ้ีชนิดพนักพิง บุนวม หุ้มหนัง มีล้อหมุน 
   - เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ๒,๐00.- บาท   คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม  ๒,๐00.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญติั และมีความจําเป็นต้องใช้ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมทีชํ่ารุด 
 
 



 ๘ 
 
ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ  ต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (และได้รับการโอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 3 
เพ่ิมอีกจํานวน  ๒๓๖,๐๐๐.- บาท) งบประมาณก่อนโอนลด  318,778.91 บาท  
จํานวนเงินที่ โอนลด 147,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  
171,778.91 บาท 

 

รวมโอนลด  ๑๔๗,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงลําห้วยร่องเส้ียวเลียบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101 (เดิม) หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงลําห้วยร่องเสี้ยวเลียบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101 (เดิม) หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร มอก.ช้ัน 3 จํานวน 5 จุด  44.00 ท่อน พร้อมขุดลอกลําห้วย ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ยาว 56.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 51.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
เทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 
ลําดับที่ 10 
 

ต้ังไว้ - บาท  งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑๔๗,๐00.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๔๗,๐00.- บาท 
 
เหตุผล 
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญติัและมีความจาํเป็นต้องแก้ไขปัญหาน้ํา
เอ่อล้นท่วมเสน้ทางจราจรและบ้านเรือนของประชาชน 
 
 
 
 



 ๙ 
 
ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
๓.๓  ญตัติเรือ่งการดําเนนิโครงการเมืองทีเ่ปน็มิตรกบัผู้สูงอายุ (Age Friendly  
       Communities / Cities)   

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง การดําเนินโครงการเมืองที่เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล)        มิตรกับผู้สูงอายุ จึงขอให้ทา่นนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบั 

    
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีกรมอนามัยได้จัด 
(นายกเทศมนตรี)      ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายระดับหน่วยงานท้องถิ่นกับการพัฒนา 

ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รองรับสังคมสูงวัย และได้คัดเลือก
เทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมอภิปราย “แนวคิดการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-๑๙ และการดําเนินชีวิตภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่  (New Normal)  และ
ได้เข้าร่วมกับกรมอนามัย ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายงานกลุ่มผู้สูงอายุ 
ประเด็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยได้รับคัดเลือกจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
เพ่ือเป็นตัวแทนของเขตสุขภาพในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบเมืองที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุและการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบบูรณาการโดยท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุอยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ดําเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี น้ัน จึงขอช้ีแจงรายละเอียดในการดําเนินนโยบาย
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ที่จะทําให้ตําบลแม่หล่ายของเรากลายเป็นเมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ สําเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ (ทั้งน้ี นายกเทศมนตรีได้
ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน โดยใช้เวลาพอสมควรในการนําเสนอต่อที่ประชุม) 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยในห้วงเดือนกันยายน 
(นายกเทศมนตรี)     พ.ศ. ๒๕๖๓  จะมีงานประจําปีของเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ซึ่งทางเทศบาลตําบล    

แม่หล่ายได้จัดกิจกรรมต่อเน่ืองมาทุกปีน้ัน คืองานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ปู่
พญาพลและพระยาเมืองไชย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราใช้ช่ือว่าพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ
สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยเมื่อปีที่แล้วได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีให้ 
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