
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ประจําปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  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.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๖.  นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงศ์   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๗.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๘.  นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๙.  นายกัณอเนก  จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๐. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๑. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒. นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  (ไปราชการ) 
๒.  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 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีมติกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปี ๒๕๖๒  เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกําหนด ๓๐ วัน          

และได้รับอนุญาตจากนายอําเภอเมืองแพร่ ในการขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําปี ๒๕๖๒  มีกําหนด ๑๕ วัน  ต้ังแต่วันที่ ๑๓  
กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังน้ัน สภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงได้กําหนดวัน
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓  ประจําปี ๒๕๖๒  ในวันน้ี  จึงนําเรียนต่อ
ที่ประชุมทราบ 

 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  

ครั้งที่  ๒  ประจําปี ๒๕๖๒ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่  ๒  ประจาํปี 25๖๒  คราวเมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  25๖๒ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๓  ครั้งที่  ๒  ประจาํปี ๒๕๖๒  เมือ่วันที่  ๒๖  สงิหาคม  25๖๒ 
   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  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ครั้งที่ ๒๖ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที ่๒๖ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรี 

   ได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 



 ๓ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีความจําเป็น 
(นายกเทศมนตรี) ต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๖ โดยมี

รายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๘ รายการ ดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป         
 ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00      1,000.00      1,000.00               -  
 ค่าธรรมเนียม 20,000.00    20,000.00    20,000.00               -  
 ค่าเบ้ียประกัน 20,000.00      1,814.56      1,500.00      314.56  
 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองฯ 105,000.00    37,750.00    20,000.00  17,750.00  
 โครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ 30,000.00    19,882.00    15,000.00  4,882.00  
 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 30,000.00    30,000.00    30,000.00               -  
 ค่าเดินทางไปราชการ 200,000.00    58,538.00    40,000.00  18,538.00  
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 50,000.00    50,000.00    30,500.00  19,500.00  

รวม ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ 
 

รวมโอนลด  ๑๕๘,๐๐๐.-  บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณท่อต้นปินถึงที่นานายสาธิต เข้มขัน หมู่ที่ ๔ ต.แม่หล่าย ดังน้ี 
 

ช่วงที่ 1 ปรับปรุงขยายผิวถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.    
ยาว 54.00 ม. 
 

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงขยายผิวถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.    
ยาว 209.00 ม. (รื้อถนนขนทิ้ง) 
ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงขยายผิวถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.    
ยาว ๕๕.๐๐ ม. 
 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.
25๖2 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ 2  
ลําดับที่ 1 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑๕๘,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๕๘,000.- บาท 



 ๔ 
 

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร และ
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่อต้นปินถึงที่นานายสาธิต เข้มขัน หมู่ที่ ๔ ต.แม่หล่าย 
ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  
 

โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป         
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 50,000.00    19,500.00    19,500.00               -  

 
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
สําคัญของชาติ 20,000.00      4,310.00      4,000.00  310.00  

 
โครงการสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักฯ 20,000.00      7,890.00      5,000.00  2,890.00  

 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง 10,000.00    10,000.00    10,000.00               -  

 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยี 11,000.00    11,000.00    11,000.00               -  

 วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000.00    30,390.00    30,000.00  390.00  
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00    89,400.00    47,500.00  41,900.00  

รวม   ๑๒7,๐00.00  
 

   รวมโอนลด  ๑๒๗,๐๐๐.-  บาท 



 ๕ 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.แม่หล่าย ดังน้ี 
 

จุดที่ ๑ บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ปรับปรุงขอบบ่อพักระบายนํ้า คสล. จํานวน ๑ บ่อ 
พร้อมปรับปรุงพ้ืนผิวถนน คสล.เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
 

จุดที่ ๒ บริเวณส่ีแยกบ้านนายเป็ง จันทร์ศรี ถึงบ้านนายพรชัย  หล่ายสาม หมู่ที่ ๘ 
ปรับปรุงพ้ืนผิวถนน คสล.เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. และขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. จํานวน ๒ แผง 
 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.
25๖2 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒  
ลําดับที่ 2 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑2๗,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๒๗,000.- บาท 
 

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร และ
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
 
 



 ๖ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.แม่หล่าย ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ 
เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

 

โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป         
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00    41,900.00    41,900.00               -  
 ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00      4,200.00      4,000.00  200.00  
 ค่าเก้าอ้ี 3,500.00      1,000.00      1,000.00               -  
 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000.00    80,000.00    27,100.00  52,900.00  

รวม ๗๔,๐๐๐.๐๐ 
 

รวมโอนลด  ๗๔,๐๐๐.-  บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ต.แม่หล่าย ดังน้ี 
 

จุดที่ ๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (เดิม) บริเวณหน้าร้านก๋วยเต๋ียวนกน้อยถึง
หน้าร้านแม่หล่ายฮาร์ดแวร์ หมู่ที่ ๒ ปรับปรุงขอบรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาวรวม ๖๐.๐๐ ม.  
 

จุดที่ ๒ บริเวณซอยบ้านนายทา กันทะวงค์ หมู่ที่ ๓ แบบฝาคอนกรีต ขนาดกว้าง 
๐.๕๐ ม. ยาว ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. จํานวน ๓๐ ฝา พร้อมปรับแต่งขอบราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๕๐.๐๐ ม. 
 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.
25๖2 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๓  
ลําดับที่ ๓ 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๗๔,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๗๔,000.- บาท 
 
 
 



 ๗ 
 
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร และ
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมั ติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุง 

          รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ต.แม่หล่าย ด้วยคะแนนเสียง  
   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 4 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  
 

โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป         
 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000.00    52,900.00    52,900.00               -  
  งานบริหารงานคลัง         
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000.00    46,650.00    46,000.00  650.00  
 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ 50,000.00    30,979.50    30,000.00  979.50  
 ค่าเช่าบ้าน 100,000.00    20,๕๐๐.๐๐    2๐,000.00  ๕๐๐.00  
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 30,000.00    23,305.00    23,000.00  305.00  
 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000.00    38,250.00    38,000.00  250.00  
 วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ 10,000.00    10,000.00    10,000.00               -  
 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00    23,016.00    22,000.00  1,016.00  
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00    20,000.00    20,000.00               -  
 วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00    37,060.00    37,000.00  60.00  

 
 



 ๘ 
 

โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟา้ถนน     
 โครงการปรับปรุงถนน ม.๕ 292,000.00  292,000.00  ๒1,๐00.00  ๒71,๐๐๐.00  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย         
 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 50,000.00    30,750.00    30,000.00  750.00  
 วัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000.00    10,000.00    10,000.00               -  
 วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000.00    30,000.00    30,000.00               -  
แผนงานการศกึษา 
  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา         
 ค่าเดินทางไปราชการ 50,000.00      3,570.00      3,500.00  70.00  
 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 70,000.00    66,450.00    66,000.00  450.00  
 วัสดุสํานักงาน 70,000.00    16,257.00    16,000.00  257.00  
 วัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00      5,940.00      5,900.00  40.00  
 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00      6,730.00      6,000.00  730.00  
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00    20,000.00    20,000.00               -  
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000.00    10,000.00    10,000.00               -  
 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00    28,200.00    21,000.00  7,200.00  
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน 

  
100,000.00  

  
    3,360.00  

  
    3,300.00  

  
60.00  

 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00    30,000.00    30,000.00               -  
 โครงการรวมพลังคลื่นลูกใหมฯ่ 25,000.00    15,040.00    15,000.00  40.00  
 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 31,500.00    13,140.00    13,000.00  140.00  
 วัสดุการศึกษา 20,000.00    20,000.00    20,000.00               -  
  งานศกึษาไม่กําหนดระดับ 
 โครงการส่งเสรมิการศึกษาเพือ่พัฒนาอาชีพ 30,000.00      7,119.00      7,000.00  119.00  
แผนงานสาธารณสขุ 
  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         
 เงินเดือนพนักงาน  760,500.00  359,560.00  158,400.00  201,160.00  

รวม ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ 
 
 

    รวมโอนลด  ๗๘๕,๐๐๐.-  บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน (ตีเส้นจราจร) ดังน้ี 
 

๑. ถนนเทศบาล ๑ (หมู่ ๕ , ๓ , ๔) ยาว ๓,๐๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ตีเส้นจราจรไม่น้อย
กว่า ๖๘๖.00 ตร.ม. 
 
 



 ๙ 
 
๒. ถนนขุนอนุกุลราชกิจ ๑ (หมู่ ๒) ยาว ๑,๐๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ตีเส้นจราจรไม่น้อย
กว่า ๒๓๖.00 ตร.ม. 
 

๓. ถนนขุนอนุกุลราชกิจ ๒ (หมู่ ๖, ๗) ยาว ๑,๕๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ตีเส้นจราจรไม่
น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. 
 

๔. ถนนทางหลวงหมายเลข 101 (เดิม) ยาว ๒,๐๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ตีเส้นจราจรไม่
น้อยกว่า 461.00 ตร.ม. 
 

๕. ถนนกันทรวิชัย (หมู่ ๑, ๘) ยาว ๑,๘0๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 
405.00 ตร.ม. 
 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.
25๖2 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๔  
ลําดับที่ ๔ 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๗๘๕,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๗๘๕,000.- บาท 
 

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร และ
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนน 

   (ตีเส้นจราจร)  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 



 ๑๐ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๕ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

 
โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 

แผนงานสาธารณสขุ 
  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         
 เงินเดือนพนักงาน  760,500.00  201,160.00  38,500.00  162,660.00  

รวม ๓๘,๕๐๐.๐๐ 
 

รวมโอนลด  ๓๘,๕๐๐.-  บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกตะกอนรางระบายน้ํา หมู่ที่ ๗  
ต.แม่หล่าย  ดังน้ี 
 

ช่วงที่ 1 งานปรับปรุงรื้อตะกอนขุดดินรางระบายน้ํา ต้ังแต่บริเวณถนนทางหลวง 
101 (เดิม) ถึงบริเวณข้างวัดแม่หล่าย หมู่ที่ 7 ตะกอน กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว
เฉลี่ย 440 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
 

ช่วงที่ 2 งานปรับปรุงรื้อตะกอนขุดดินรางระบายนํ้า ต้ังแต่บริเวณ ป้อมตํารวจ ถึง
บริเวณทางลงหลังวัดแม่หล่าย หมู่ที่ 7 ตะกอน กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉล่ีย 
578 เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร (รางระบายนํ้า 2 ข้าง) 

 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.
25๖2 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๔  
ลําดับที่ ๕ 
 

ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๓๘,๕00.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๗๘๕,000.- บาท 
 

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือให้นํ้าสามารถระบายได้อย่างสะดวก และเพ่ือกําจัดกลิ่นเหม็นในท่อ
ระบายน้ํา และเน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม ่



 ๑๑ 
 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการขุดลอกตะกอน 

   รางระบายนํ้า หมู่ที่ ๗  ต.แม่หล่าย  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  
   (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 6 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

 
โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 

แผนงานสาธารณสขุ 
  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         
 เงินเดือนพนักงาน  760,500.00  162,660.00  121,000.00  41,660.00  

รวม ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ 
 

รวมโอนลด  ๑๒๑,๐๐๐.-  บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปา บริเวณจากบ้านสิบ
ตํารวจโทประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล หมู่ที่ ๓ ถึงฟาร์มไก่นายพิทักษ์ ชมดวง หมู่ที่ ๓       
ต.แม่หล่าย โดยวางท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว ช้ัน ๑๓.๕ (มอก.) ความ
ยาวรวม ๖๒๕.๐๐ เมตร  
 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.
25๖2 มาตรา 51 (1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๗  
ลําดับที่ ๑ 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑๒๑,๐00.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๒๑,000.- บาท 
 



 ๑๒ 
 
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
เหตุผล เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง และเน่ืองจาก
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการขยายเขตประปา  

   บริเวณจากบ้านสิบตํารวจโทประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล หมู่ที่ ๓ ถึงฟาร์มไก่นายพิทักษ์ 
   ชมดวง หมู่ที่ ๓  ต.แม่หล่าย  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง 
   (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 7 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

 

โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 
แผนงานสาธารณสขุ 
  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         
 เงินเดือนพนักงาน 760,500.00  41,660.00  41,000.00  660.00  
 เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00  42,000.00  42,000.00  -  
 วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000.00  35,270.00  35,000.00  270.00  
 วัสดุก่อสร้าง 15,000.00  15,000.00  15,000.00                -  
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 5,000.00  5,000.00  5,000.00                -  
 วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000.00  12,850.00  12,000.00        850.00  
 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00  37,140.00  37,000.00  140.00  
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000.00  13,477.00  13,000.00  477.00  
แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าถนน     
 โครงการปรับปรุงถนน ม.5 292,000.00 271,000.00 77,000.00 194,000.00 

รวม ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ 
 รวมโอนลด  ๒๗๗,๐๐๐.-  บาท 



 ๑๓ 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการปรับปรุงห้องน้ํา บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล  
แม่หล่าย ห้องนํ้าหลังอาคารกองช่าง และสวนอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ 
 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘  
ลําดับที่ ๑ 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๒๗๗,๐00.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๒๗๗,000.- บาท 
 
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
เหตุผล เพ่ือให้ห้องนํ้ามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ เกิดความสะดวกแก่พนักงาน
ของเทศบาล ประชาชนทั่วไปท่ีมาติดต่อราชการ หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ 
ที่เข้ามาเย่ียมชมทัศนศึกษาดูงาน และเน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงห้องนํ้า  

   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 8 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด  

 
โอนลด  ตั้งไว้   ก่อนโอน   โอนลด  หลังโอน 

แผนงานสาธารณสขุ 
  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         
 โครงการพัฒนาศกัยภาพแกนนําสุขภาพ 205,000.00  5,995.00  5,900.00           95.00  
 วัสดุวิทยาศาสตร์ 100,000.00  15,070.00  15,000.00           70.00  
แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าถนน         
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ 99,000.00  4,700.00  4,700.00                -  

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ ม.๓ 
และ ม.๔ 354,800.00  16,300.00  16,300.00               -  

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พรอ้มราง
ระบายน้ํา คสล. ม.๒ 235,000.00  5,000.00  5,000.00                -  

 
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. 
พร้อมวางทอ่และก่อสร้างประตนู้ํา ม.๓ 85,300.00  1,000.00  1,000.00                -  

 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ม.๖ 148,000.00  1,200.00  1,200.00                -  
 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา คสล. ม.๔ 767,600.00  187,600.00  187,600.00                -  
 โครงการปรับปรุงถนน ม.๕ 292,000.00  194,000.00  ๑36,300.00  57,7๐๐.00  

รวม ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ 
 

รวมโอนลด  ๓๗๓,๐๐๐.-  บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ดังน้ี 
๑. ปรับปรุงหลังคา พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร 
2. ปรับปรุงฝ้าเพดาน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร 
 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘  
ลําดับที่ 2 
 
ต้ังไว้ - บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท จํานวนเงินที่โอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๓๗๓,๐00.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๓๗๓,000.- บาท 
 
 



 ๑๕ 
 
ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาการร่ัวซึมของนํ้าฝน และการเข้ามาอาศัยของนกพิราบ และ
เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 
-  จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   ตามรายการดังกล่าวต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงหลังคาและ 

ฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ด้วยคะแนนเสียง 
จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๒  ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๖ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
(ประธานสภาเทศบาล)        งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖  ต่อสภาเทศบาล จึง  

   ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้รับอนุมัติ
(นายกเทศมนตรี)     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที ่๑๑ เพ่ือต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ ซึ่งปรากฏว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 
จํานวน ๑ รายการ จึงได้ย่ืนญตัติเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๖  เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการ
ดังกล่าวต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 
รายการที่ ๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว้ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 
 
 
 



 ๑๖ 
 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ชํารุด 
1. ฝารางระบายน้ําแบบฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 10 ฝา  
2. ฝารางระบายน้ําแบบฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 40 ฝา 
3. ฝาบ่อพักระบายนํ้าแบบฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 28 ฝา  
4. ปรับปรุงขอบบ่อพักระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 14 บ่อ 
5. ปรับปรุงขอบรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 แห่ง  
6. ปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 แห่ง 
     
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑. ขนาดความกว้างของแผ่นเหล็ก ตามแบบรูปรายการละเอียด 
   ๑.๑ ขนาดเหล็กแบน ๒ น้ิว หนา ๖ มิลลิเมตร (หนัก ๑๔ กิโลกรัม/เส้น) 
   ๑.๒ ขนาดเหล็กแบน ๔ น้ิว หนา ๖ มิลลิเมตร (หนัก 2๘ กิโลกรัม/เส้น) 
๒. การวางติดต้ังเหล็กแบน ๒ น้ิว หนา ๖ มิลลิเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียด 
   กําหนดระยะห่าง ๐.๐๓ เมตร 
 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 3  
ลําดับที่ 2 
 

   ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ชํารุด 
1. ฝารางระบายน้ําแบบฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 10 ฝา  
2. ฝารางระบายน้ําแบบฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 40 ฝา 
3. ฝาบ่อพักระบายนํ้าแบบฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 28 ฝา  
4. ปรับปรุงขอบบ่อพักระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 14 บ่อ 
5. ปรับปรุงขอบรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 แห่ง  
6. ปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 แห่ง 
     
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑. ขนาดเหล็กแบน ๕๐ x ๖ มิลลิเมตร (หนัก ๑๔ กิโลกรัม/เส้น) 
๒. ขนาดเหล็กแบน ๑๐๐ x ๖ มิลลิเมตร (หนัก ๒๘ กิโลกรัม/เส้น) 
๓. การวางติดต้ังเหล็กแบน ๕๐ x ๖ มิลลิเมตร จํานวน...ท่อน/ฝา/จุด 
 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) 
 



 ๑๗ 
 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 3  
ลําดับที่ 2 
       
เหตุผล เ พ่ือสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์และโครงการเดิม  

 

ข้อกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้า 

คอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง 
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 
  
 

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 
 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางชมบุญ หมดมลทิน  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 

๓.๓  ญตัตขิออนุมัตกินัเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       กรณีมิไดก้่อหนีผ้กูพนั 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงิน 
(ประธานสภาเทศบาล)    งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
      ต่อสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจ้งรายละเอียดข้อกฎหมายครับ 
 
 



 ๑๘ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
(เลขานุการสภาเทศบาล) การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการต่างๆ
(นายกเทศมนตรี)      เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งยังมีโครงการ ๒ รายการที่จําเป็นต้องดําเนินการ แต่ยัง 

ไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณน้ี จึงได้ย่ืนญัตติขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลในการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในบางรายการไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึง
จําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ในกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน เพ่ือมิให้เงิน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตกเป็นเงินสะสม 

 

รายการที่ ๑ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
อาคารสูบน้ําฉุกเฉิน เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๖๐๐,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารสูบนํ้าฉุกเฉิน 
   ด้วยเสียงจํานวน ๑1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า 

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๖๑๖,000.- บาท 
 
 
 



 ๑๙ 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ด้วยเสียงจํานวน ๑1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีวาระการประชุมที่ ๓.๑ ได้มีมติในการ
(นายกเทศมนตรี)      อนุมัติโอนเงินเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

จํานวน ๘ โครงการน้ัน แต่เน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทําให้
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ในกรณี
มิได้ก่อหน้ีผูกพัน ดังน้ันจึงอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภา ในการบรรจุญัตติ
อนุมัติกันเงินงบประมาณเพ่ิมเติมอีก จํานวน ๘ รายการที่ได้ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่น้ี 
จึงขอเรียนท่านประธานได้โปรดพิจารณาครับ 

     
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  เรื่องน้ีถือเป็นการบรรจุญัตติที่ เสนอด้วยวาจา จึงขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจ้ง
(ประธานสภาเทศบาล)    รายละเอียดข้อกฎหมายด้วยครับ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(เลขานุการสภาเทศบาล)       ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็น 
                                    หนังสือย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมี 

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว้นแต่ตาม
กฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดวิธีการเสนอญัตติไว้ เป็นอย่างอ่ืน  
 

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 
ญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหน่ึง  
ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้นําความใน ข้อ 
๓๙ มาใช้บังคับ  
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(๒) ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้น  
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑  
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า ระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น 

 
 



 ๒๐ 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ขออนุญาตบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ดังน้ัน จึงขอผู้รับรอง
(ประธานสภาเทศบาล)    ด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๕ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, นายทองอินทร์  แก้วภา, นายบุญเทียร   

   หงส์พิทักษ์ชน, นายพิภาค  กรุงศรี, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถูกต้อง พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้นายกเทศมนตรีเสนอญัตติดังกล่าว 

(ประธานสภาเทศบาล)     ด้วยวาจา ประกอบกับเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงต้องให้สภาพิจารณาโดยด่วน   
   ผมจึงขอบรรจุญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา 
   เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  วันที่ 25 กันยายน 2562  น้ี 

 

-  ต่อไป ผมอยากให้ที่ประชุมได้เสนอว่า จะมีการพิจารณาญัตติดังกล่าวน้ีเป็นสามวาระ 
   รวดเดียวเลยหรือไม่ ขอเชิญในที่ประชุมได้เสนอครับ 

 
นายทรงพล รัตนเมืองสอง -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นสาม
(สมาชิกสภาเทศบาล)      วาระรวดเดียวครับ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๔ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์,  นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง,  นายรัก  ชัยยา 

   นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถูกต้อง  ในการน้ีมีท่านใดจะเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวร่วมกับ  
(ประธานสภาเทศบาล)       สท.ทรงพล  โปรดยกมือครบั 
 

มติที่ประชุม  -  มีผู้ยกมือเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เพ่ิมอีก ๑๐ เสียง รวมเป็นจํานวน 
   ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ 

 
๓.๔  ญตัตขิออนุมัตกินัเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       กรณีมิไดก้่อหนีผ้กูพนั (โครงการทีต่ัง้จ่ายเปน็รายการใหม่ จํานวน ๘ รายการ) 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจ้งรายละเอียดข้อกฎหมายครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
(เลขานุการสภาเทศบาล) การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 



 ๒๑ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่ต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ ที่จะขอ
(ประธานสภาเทศบาล)     อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหน้ี 
                                     ผูกพันต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการต่างๆ ใน 
(นายกเทศมนตรี)  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้

จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน  8  โครงการ  
ได้แก่ 

 

รายการที่ 1 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณท่อต้นปินถึงที่นานายสาธิต เข้มขัน หมู่ที่ ๔ ต .แม่หล่าย เป็นเงิน
งบประมาณตั้งไว้  ๑๕๘,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
บริเวณท่อต้นปินถึงที่นานายสาธิต เข้มขัน หมู่ที่ ๔ ต.แมห่ล่าย ด้วยเสียงจํานวน ๑1 
เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 2 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.แม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๑๒๗,000.- บาท 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.แม่หล่าย ด้วยเสียงจํานวน ๑1 เสยีง (ประธานสภางดออก
เสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 3 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ต.แม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณตั้งไว้ ๗๔,000.- บาท 
 



 ๒๒ 
  

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงรางระบายนํ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ ๒ และหมู่ที ่๓ ต.แมห่ล่าย ด้วยเสียงจํานวน ๑1 เสียง (ประธานสภา
งดออกเสยีง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 4 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน (ตีเส้นจราจร) เป็นเงิน
งบประมาณตั้งไว้ ๗๘๕,000.- บาท 
  

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนน (ตีเส้นจราจร)   
   ด้วยเสียงจํานวน ๑1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๕ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกตะกอนรางระบายน้ํา หมู่ที่ ๗  
ต.แม่หล่าย  งบประมาณตั้งไว้ ๓๘,๕00.- บาท 
  

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าขุดลอกตะกอนรางระบายนํ้า 
   หมู่ที่ ๗  ต.แม่หล่าย  ด้วยเสียงจํานวน ๑1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 6 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปา บริเวณจากบ้านสิบ
ตํารวจโทประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล หมู่ที่ ๓ ถึงฟาร์มไก่นายพิทักษ์ ชมดวง หมู่ที่ ๓       
ต.แม่หล่าย  งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๑,๐๐๐.- บาท 
  

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 



 ๒๓ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าขยายเขตประปา บริเวณจาก 
บ้านสิบตํารวจโทประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล หมู่ที ่๓ ถึงฟาร์มไก่นายพิทักษ์ ชมดวง หมู่ที่ ๓  
ต.แม่หล่าย ด้วยเสียงจํานวน ๑1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 7 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

   ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงห้องน้ํา งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐.-บาท 
  

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้า 
   ด้วยเสียง จาํนวน ๑1 เสียง (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ 8 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย  งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๓,๐๐๐.-บาท 
  

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกทา่นใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให ้ 

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย ด้วยเสียง จํานวน ๑1 เสียง 
(ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  

 
   นายสุเทพ  สุมณฑกุล -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตนําเสนอแผนผังบริเวณที่ติดต้ัง 
   (รองนายกเทศมนตรี) โรงสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตําบลแม่หล่าย ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ใช้

งบประมาณของหมู่บ้านในการสํารวจพ้ืนที่จุดที่จะติดต้ังโรงสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า 
บริเวณลํานํ้าแม่หล่าย ซึ่งหากโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณและ
ดําเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะก่อให้ประโยชน์แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
รวมถึงระบบประปาของหมู่ที่ 4 จึงขอนําเรียนในเบ้ืองต้นให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
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