
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๔ 
วันที่  ๒๗  สิงหาคม  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.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๘.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๒. นายสยาม  หอมดอก  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 ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คร้ังที่ ๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
ทีป่ระชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี ๒๕๖๔  คราวเมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  25๖๔  ม ี

   ถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๑๓  สิงหาคม  25๖๔  จํานวน  
1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญตัตพิจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๕  วาระที่ ๒  และ ๓ 
 

๓.๑.๑ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตต ิ
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)     ประจําปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระที่ ๑ (ขัน้รับ
หลักการ) และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  จาํนวน ๓ วัน คอื ในระหว่างวันที่  16 - 18  สิงหาคม  2564  ต้ังแต่
เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลแมห่ล่าย โดยมี
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย  ๑) นายทองอินทร์  แก้วภา  เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ  ๒) นายพิภาค  กรุงศรี  เป็นกรรมการฯ  ๓) นางกัญญา  พูลผล  เป็น
กรรมการและเลขานุการฯ  โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมพิจารณา  
เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ หอ้งประชุมเทศบาลตําบล 



 ๓
 

แม่หล่าย  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญติัฯ คืนให้กับสภาเทศบาล 
พร้อมสําเนารายงานการประชุมเพ่ือนําเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งแจกให้ทุกท่านลว่งหน้าแล้ว
ก่อนวันประชุมสภาฯ ดังน้ันขอให้เลขานุการสภาช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เชิญครับ 

 
นางสาวฉวีวรรณ จนัทรก์า -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานน้ัน” 

 

ข้อ ๕๑  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก” 

 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามท่ีสภาเทศบาลได้มอบหมาย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ในการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูท้รงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมนายทองอินทร์ แก้วภา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานผลการ

ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังน้ี 

 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖๔ ได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จํานวน ๓ วัน คือ ในระหว่างวันที่  16 - 
18  สิงหาคม  2564  ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม
เทศบาลตําบลแม่หล่าย น้ัน ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปร
ญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําขอแปรญัตติแต่อย่างใด 
 

ดังน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  จึงมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญใดๆ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และ
พิจารณาดําเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 



 ๔
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
(ประธานสภาเทศบาล)    แม่หล่ายน้ัน ท่านสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้ทราบมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ซึ่งได้เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเดิมไว้ทุกประการ 
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระที่  ๒  
ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

   พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออก 
   เสียง) 

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

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  

ได้นับองค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

 
 

๓.๑.๒ วาระที่ ๓  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัต ิ
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  เมื่อที่ประชุมมมีติให้ผ่านรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๒ แล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที ่ ๓  ขอให้เลขานุการสภา

เทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จนัทรก์า -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไมม่ีการอภิปรายเว้นแต่ที่  
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระน้ี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
    หรือไม”่ 
 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ตามระเบียบฯ ที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจง ในขั้นตอนน้ีจะไม่มีการอภิปรายนะครับ เว้นแต่ 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร หากสมาชิกท่านใดจะ

เสนอให้มีการอภิปรายในวาระสามหรือไม ่ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม                      -  ไม่มีข้อเสนอใด 
 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นเทศบัญญติั 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรอืไม่ หากเหน็ชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติฯ ขอได้โปรดยกมือ 
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มตทิีป่ระชุม                 -  มีมตเิหน็ชอบใหต้ราเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.  

   ๒๕๖๕  จํานวน ๑๑ เสยีง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ทั้งน้ี สภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวให้อําเภอ เพ่ือเสนอ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป 
 
ที่ประชุม  -  รบัทราบ 

 
๓.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑๑ 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑๑ 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 ๑๑  โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ ดังน้ี 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
 

   โอนลด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้ังไว้  
๑๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๓๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 
๑๐๐,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 

โอนลดจากโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือโอนเพ่ิมต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  โดยมี
รายการ ดังน้ี 
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โอนเพิ่ม 
รายการที่ 1 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายจัดซื้อและติดต้ังระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO 
Conference) 
 
เ พ่ือจ่ ายเ ป็นค่ าจัดซื้ อและติด ต้ังระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  (VDO 
Conference) จํานวน ๑ ระบบ  ประกอบด้วย 
 
๑. กล้องสําหรับประชุมทางไกล จํานวน ๑  ชุด 

   โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
       - คุณภาพของวิดีโอมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p  

   - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที 
   - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
   - ระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 10 เท่า 
   - มีมุมมองของภาพไม่น้อยกว่า 90 องศา  
   - มีระบบโฟกัสจับภาพบุคคลและวัตถุได้แบบอัตโนมัติ 
   - รองรับการทํางานร่วมกับโปรแกรมประชุมออนไลน์ 
   - มีรีโมทหรือตัวควบคุมการทํางานของกล้องได้ 

 
   ๒. ชุดควบคุมและจ่ายกระแสไฟ จํานวน  ๑  ชุด 

       โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
   - มีสวิตซ์สําหรับเปิด-ปิดการทํางาน พร้อมไฟแสดงสถานะ 
   - มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงประชุม 
   - มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงจากภายนอก 
   - สามารถปรับเลือกให้จํากัดจํานวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้       
   - มีช่อง USB หรือ SD Card สําหรับบันทึกเสียงสนทนาระหว่างประชุมได้ 
   - มีช่องต่อไปยังเคร่ืองบันทึกเสียงหรือเคร่ืองขยายเสียง ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องต่อไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง โดยสามารถรองรับชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า  
     ๒๐ ชุด ในแต่ละช่อง 
   - มีช่องต่อรับสัญญาณเสียงจากภายนอก ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้กับกระแสไฟ AC ๒๒๐V-๒๔๐V ๕๐Hz 

 
   ๓. ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับประธาน จํานวน  ๑  ชุด 

        โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
       - เป็นไมโครโฟน ชนิดคอนเดนเซอร์ 

   - มีไฟแสดงสถานะการทํางาน 
   - มีปุ่มเปิด/ปิดการทํางานของไมโครโฟน 
   - มีปุ่มตัดการทํางานของไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม 
   - ก้านไมโครโฟนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ มิลลิเมตร สามารถปรับโค้งงอได้ 
   - มีลําโพงอยู่ในตัวเคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 วัตต์ที่ 8 โอห์ม 
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   - มีช่องต่อขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สําหรับต่อไปยังหูฟัง และมีปุ่มเพ่ิม/ลดความดังของ 
     เสียงหูฟัง 
   - มีสายต่อพร้อมหัวปลั๊กชนิด ๘ ขา ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

 
   ๔. ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับผู้ร่วมประชุม จํานวน  ๕  ชุด 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

        - เป็นไมโครโฟน ชนิดคอนเดนเซอร์ 
   - มีไฟแสดงสถานะการทํางาน 
   - มีปุ่มเปิด/ปิดการทํางานของไมโครโฟน 
   - ก้านไมโครโฟนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ มิลลิเมตร สามารถปรับโค้งงอได้ 
   - มีลําโพงอยู่ในตัวเคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 วัตต์ที่ 8 โอห์ม 
   - มีช่องต่อขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร สําหรับต่อไปยังหูฟัง และมีปุ่มเพ่ิม/ลดความดังของ 
     เสียงหูฟัง 
   - มีสายต่อพร้อมหัวปลั๊กชนิด ๘ ขา ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

 
- ราคาที่จัดซื้อเป็นราคาพร้อมสายนําสัญญาณและค่าแรงในการติดต้ังระบบ 
 

 

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก 
  งบประมาณ 
 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๐๐,๐00.- บาท   
 
เหตุผล 
เน่ืองจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 
19 การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน และหน่วยงานในทุกระดับที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวนมาก จึงได้มีการเลือกใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO 
Conference) เพ่ือลดจํานวนคนในห้องประชุม ลดการเดินทาง และลดความเสี่ยงใน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 แต่เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ไม่สามารถรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงขออนุมัติจัดซื้อและติดต้ังระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
(VDO Conference) เพ่ือให้การจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 
เกิดการสื่อสารในการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าจัดซ้ือและติดตั้งระบบประชุม 
ทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)  ๑ ระบบ  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน 
๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
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ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตแจง้ความคืบหน้า
(นายกเทศมนตรี)     ของโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หรือบริเวณอนุสรณ์สถานสอง 

มหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทําโครงการพัฒนา
ศูนย์กลางเมืองใหม่ รองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เก่ียวเน่ืองน้ัน จากการผม
ได้ไปประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา อบจ.แพร่ 
เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดน้ัน จากการที่พ้ืนที่ของเราได้รับการจัดลําดับความสําคัญ
อยู่ที่ลําดับ ๗  ปัจจุบันได้มีการจัดลําดับใหม่โดยอยู่ลําดับที่ ๓ ถัดจากโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานลิลิตพระลอในพ้ืนที่อําเภอสอง และโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งนํ้าศักด์ิสิทธ์ิวัดต้าม่อนในพ้ืนที่อําเภอลอง ตามลําดับ ซึ่งงบประมาณ
เริ่มแรกในพ้ืนที่เราตั้งไว้ 41.8 ล้านบาท แต่ตอนน้ีได้มีการปรับปรุงในส่วนต่างๆ 
เพ่ิมขึ้น อาทิเช่น เส้นทางเดินทางตามจุดต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ มีระบบกล้อง
วงจรปิด และส่วนอ่ืนๆ  โดยงบประมาณเพ่ิมขึ้นมาเป็น ๖๖ ล้านบาท : จึงขอเรียนให้
ทุกท่านในเบ้ืองต้นของความคืบหน้าโครงการดังกล่าว 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไม่มีท่านใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   

ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งน้ี บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว 
ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๐๐ น. 
 

           (ลงช่ือ)              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา) 
             หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
                         เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
           (ลงช่ือ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

               (นายพีรพงศ์  แสงเก่ง) 
                        ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 

              (ลงช่ือ)                            ประธานกรรมการฯ 
                              (นายอัครภพ  ถิ่นถา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
 
 

            (ลงช่ือ)             กรรมการฯ 
                 (นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 

 
 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ/เลขานุการฯ 
                    (นางกัญญา  พูลผล) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
  
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
 

วันที่............................................................. 
 
 

(นายพีรพงศ์  แสงเก่ง) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


