
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
วันที่  ๑๓  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. นางเถลิงศรี    ใจแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗. นายอัครภพ    ถิ่นถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศ์เมืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
       (กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙) 
 

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.  นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๑. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายชาญวิทย์ จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๓. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 



 ๒
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๑ คน ถือว่าครบองค์
ประชุม จึงได้เรียนเชิญนายพีรพงศ์  แสงเก่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คร้ังที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
ทีป่ระชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒   

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๒  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี ๒๕๖๔  คราวเมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  25๖๔  ม ี

   ถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  25๖๔ 
จํานวน  1๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

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

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  

   ได้นับองค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
   ต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญตัตพิจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๕  (วาระที่ ๑  ขั้นรบัหลกัการ) 
 

      ๓.๑.๑  วาระที่ ๑  ขัน้รบัหลกัการ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือให ้
 
 



 ๓
 

สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้พิจารณา ทั้งน้ี สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ ส่งร่าง
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาํนวน ๑ ชุด ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง เชิญครับ 

 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ  ๒๓ “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในข้ันต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เมื่อผู้บริหารท้องถ่ิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหนึ่งเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม” 

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

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

 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การเสนอการแปร 
   ญัตติ หรือกระทําด้วยประการใดๆ ทีม่ีผลใหส้มาชิกสภาเทศบาลมสี่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย 
   อ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได้” 
 

-  ดิฉนัจึงขอนําเรียนให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย บัดน้ีถึงเวลาที่ 
(นายกเทศมนตรี) ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี 
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

 
 
   

 



 ๔
 
1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังน้ี 
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 64,๔๕๒,๙๔๕.๖๖ บาท 
      1.1.2 เงินสะสม จํานวน 50,574,127.72 บาท 
      1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,582,195.63 บาท 
      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 13,315.20   

         บาท 
      1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 22 โครงการ รวม 3,120,120.57 บาท 
     

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 447,512.38 บาท 
   

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
    2.1 รายรับจริง จํานวน ๔๔,๓๒๕,๙๕๘.0๗ บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร จํานวน ๕๖๗,๓๒๒.8๐ บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 4๒๑,๔๒๑.๕๔ บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน ๕๓๘,๕๔๕.๗๒ บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน ๙๕๙,๒๒๕.00 บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๓๓,๖00.00 บาท 
      หมวดรายได้จากทุน จํานวน ๑๔๓,000.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน ๒1,๙๐๑,๐๗๓.๐๖ บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1๙,๗๖๑,๗๖๙.๙๕ บาท 
     

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน ๑๗,๒๐๘.๐๐ บาท 
     

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน ๓๕,๙๒๓,๘๑๓.๘๔ บาท ประกอบด้วย 
      งบกลาง จํานวน ๑๐,๒๗๔,๐๐๖.๕0 บาท 
      งบบุคลากร จํานวน 1๔,๔๙๗,๙๙๙.00 บาท 
      งบดําเนินงาน จํานวน ๗,๘๙๓,๗๓๓.๘๔ บาท 
      งบลงทุน จํานวน ๒,๖๕๗,๔๓๐.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน จํานวน ๖๐๐,๖๔๔.5๐ บาท 
      งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
     

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน ๑๗,๒๐๘.00 บาท 
     

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 0.00 บาท 
     

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
    

 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
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  คําแถลงงบประมาณ     

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
1. รายรบั       

รายรบั 
รายรบัจริง 
ป ี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 567,322.80 895,000.00 561,700.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 421,421.54 478,000.00 419,900.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 538,545.72 536,000.00 538,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 959,225.00 920,000.00 960,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,600.00 18,000.00 18,500.00 
  หมวดรายได้จากทุน 143,000.00 4,000.00 5,000.00 
  รวมรายได้จัดเกบ็เอง 2,663,115.06 2,851,000.00 2,503,100.00 
รายไดท้ี่รัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 21,901,073.06 23,859,000.00 21,876,500.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
21,901,073.06 23,859,000.00 21,876,500.00 

รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,761,769.95 21,130,000.00 20,861,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 19,761,769.95 21,130,000.00 20,861,000.00 

รวม 44,325,958.07 47,840,000.00 45,240,600.00 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 10,274,006.50 11,846,500.00 11,871,520.00 
  งบบุคลากร 14,497,999.00 16,121,900.00 16,073,780.00 
  งบดําเนินงาน 7,893,733.84 12,554,600.00 10,760,100.00 
  งบลงทุน 2,657,430.00 6,448,500.00 5,641,300.00 
  งบเงินอุดหนุน 600,644.50 868,500.00 893,900.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,923,813.84 47,840,000.00 45,240,600.00 
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บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

      
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,686,040 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,554,820 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,898,680 
  แผนงานสาธารณสุข 2,341,320 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 821,240 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,621,440 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 285,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 234,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,157,540 
  แผนงานการเกษตร 678,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,091,000 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,871,520 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 45,240,600 
 
 

เทศบญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
อําเภอเมืองแพร ่ จังหวัดแพร ่

        
               โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 45,240,600 บาท 

  
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 45,240,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,686,040 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,554,820 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,898,680 
  แผนงานสาธารณสุข 2,341,320 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 821,240 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,621,440 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 285,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 234,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,157,540 
  แผนงานการเกษตร 678,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,091,000 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,871,520 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 45,240,600 
        
  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี  
        

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

  

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        
  ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
        
    ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
        
        
      (ลงนาม).................................................. 

             (นายบรรจง ยัพวัฒนา) 
      ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
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นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  สําหรับรายละเอียดของรายงานประมาณการรายรับและรายจ่าย  ภายในเล่มของ 
(นายกเทศมนตรี) เทศบัญญัติ เร่ืองงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ปรากฏ

ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านในที่ประชุม (โดยนายกเทศมนตรีได้ใช้เวลาพอสมควร 
ในการช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว) 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบ 

รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติ และโปรดร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว 
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติหรือไม่ น้ัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๘  “ในกรณีทีส่ภา 

ท้องถ่ินมมีติไมร่ับหลกัการแหง่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิน่ เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติตามจาํนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นน้ัน
กําหนด โดยใหนํ้าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้ง
มติไม่รับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน กรณีองค์การบรหิารสว่นจังหวัดหรือเทศบาล  ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
กรณีองคก์ารบริหารส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการภายในสาม
วันนับแต่วันทีส่ภาท้องถิน่มมีติไม่รับหลักการ 
 ให้ประธานท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นทีไ่ม่รบัหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บรหิารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมมีติไม่รับ
หลักการ” 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)    (ปรากฎว่าไม่มี) 
 

    -  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความ 
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใน
วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม                -  มีมติรับหลักการ ด้วยเสียงจํานวน ๑๐ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

      ๓.๑.๒ การกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี ๑ แล้ว ลําดับต่อไป 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงระเบียบกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๔๕  วรรคสาม “ญัตติร่าง 
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ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน” 
 

ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง  
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลา 
   เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญตัติด้วย” 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอให้ท่านสมาชิกในที่ประชุม กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ  
(ประธานสภาเทศบาล)     ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะกําหนดวันไหน เวลาใด ขอเชิญเสนอครับ 
 

นายอัครภพ  ถิ่นถา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอการกําหนด 
(สมาชิกสภาเทศบาล)     ระยะเวลาเสนอคําแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่  16 - 18   

สิงหาคม  2564  ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  หอ้งประชุม
เทศบาลตําบลแม่หล่าย รวมจํานวน 3 วัน วันละ 8 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติ จํานวน 24 ช่ัวโมง  ซึ่งไม่น้อยกว่าที่ระเบียบฯ ได้กําหนดไว้ครับ 

      
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๓ คน  (นายประทีป หล่ายเจ็ด, นายรัก ชัยยา , นายพิภาค  กรุงศรี) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ  
(ประธานสภาเทศบาล)    (ปรากฎว่าไม่มี) 
 

    -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบให้ 
       กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตามท่ีนายอัครภพ ถิ่นถา ได้เสนอดังกล่าว 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญตัตติ่อคณะกรรมการแปรญตัติ  ในระหว่าง 
วันที ่16 - 18  สิงหาคม  2564  ตั้งแตเ่วลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.   
ณ ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

 
๓.๑.๓ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนทีจ่ะเสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ร่างเทศบัญญัติในครั้งน้ีกี่คน และจะเสนอใครบ้างน้ัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
      ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 



 ๑๐
 

(๒)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ 
   ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไมน้่อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” 

 

ข้อ ๑๐๔  “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการ หรือพิจารณา 
สอบสวนเร่ืองใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถ่ินอาจแต่งต้ังคณะกรรมการ วิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ” 

 
 

ข้อ ๑๐๕  “ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือก  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินชุดต่าง 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” 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่ 
(ประธานสภาเทศบาล)     แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในคร้ังน้ีกี่คน ขอเชิญครับ 
 

นายพิภาค  กรุงศรี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณา 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาํหน้าที่แปรญตัติร่างเทศบัญญัติในครั้งน้ี   

   จํานวน  ๓  คน ขอบคุณครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๒ คน  (นางเถลิงศรี ใจแก้ว, นายอัครภพ ถิ่นถา) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ปรากฎว่าไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าสภาเทศบาลมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

จํานวน  ๓  คน 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติเหน็ชอบ คดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เปน็คณะกรรมการแปร  
   ญตัติร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 



 ๑๑
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ต่อไปจะเป็นการเสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ       
(ประธานสภาเทศบาล)    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

   เรียงตามลําดับจนครบ  ๓  คน  ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือได้ครับ 
 

นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นางกัญญา  พูลผล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง   -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน  (นายประทีป หล่ายเจ็ด, นายรัก  ชัยยา) 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่ง
น้ี มีมติเห็นชอบให้นางกัญญา  พูลผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นางกัญญา  พูลผล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑ 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าทีค่ณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๒ ขอเชิญครับ 
 
นายรัก  ชัยยา  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายพิภาค  กรุงศรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน  (นายอัครภพ ถิ่นถา, สิบเอกประสิทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น)   
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล    
มีมติเห็นชอบให้นายพิภาค  กรุงศรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายพิภาค  กรุงศร ี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒ 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าทีค่ณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๓ ขอเชิญครับ 
 
นายอัครภพ  ถิ่นถา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายทองอินทร์  แก้วภา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 



 ๑๒
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน  (นางเถลิงศรี ใจแก้ว, นายชารี ยัพวัฒนา) 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง   
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล 
มีมติเห็นชอบให้นายทองอินทร์  แก้วภา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายทองอินทร์  แก้วภา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที ่๓ 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกที่เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาล) นางกัญญา  พูลผล, นายพิภาค  กรุงศร ี และนายทองอินทร์  แก้วภา เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติเหน็ชอบ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดงักล่าว เปน็คณะกรรมการแปร  
   ญตัติร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เร่ิมประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา  ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 

๓.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๙ 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๙ ต่อสภาเทศบาล  ซึ่งในการขออนุมัติ 

   ดังกล่าวน้ัน มีข้อกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 

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



 ๑๓
 

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 ๙  โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ ดังน้ี 
 

กองการศกึษา 
   โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
งบดําเนินการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน  ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๙,๙๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๖,๐00.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๓,๙๐๐.- บาท 
 

โอนลดจากโครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน เพ่ือโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จํานวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน  ๖,๐๐๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 
 
โอนเพิ่ม 
รายการที่ 1 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเตียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงไม้ จํานวน 1 เตียง งบประมาณ ๓,๐๐๐.- บาท มีขนาด
กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร โดยเป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจาก
ไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๓,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้สําหรับห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเตียงไม้ ๑ เตียง 
   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 



 ๑๔
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
๓,๐๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองชนิดเซ็นเซอร์อัตโนมัติพร้อมแท้งค์ปล่อยแอลกอฮอล์
และขาต้ัง โดยเป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๓,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 
   ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -         กองชา่ง 
 

   โอนลด 
แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดําเนินงาน รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ต้ังไว้  ๕๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด  ๕๐,๐๐๐.- บาท  
จํานวนเงินที่โอนลด ๓๗,๘00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๒,๒๐๐.- 
บาท 
 

โอนลดจากรายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน ๒ รายการ รวมเป็นเงิน  ๓๗,๘๐๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 
 
โอนเพิ่ม รายการที่ 1 
แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ
เคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้า (ซับเมอร์สซิเบ้ิล)  

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้า (ซับเมอร์สซิเบ้ิล)   
จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ ๒๘,๕๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
๑. สามารถดูดนํ้าได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม./ช่ัวโมง 
๒. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า และใช้กับระบบไฟฟ้า ๓ เฟส 
    ๓๘๐ โวลต์  ๕๐ เฮิร์ท 
๓. มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที 

     ๔. ใช้สายไฟฟ้าชนิดกันนํ้า NNY,VCT ขนาด ๓ x ๔.๐ ม.ม.  ความยาวไม่น้อยกว่า 
      ๘๐ เมตร 



 ๑๕
 

เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒๘,๕00.- บาท   
 

เหตุผล 
เน่ืองจากเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้า (ซับเมอร์สซิเบ้ิล) ที่ใช้กับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เกิดชํารุดเสียหายตามอายุการใช้งาน  จึงจําเป็นต้อง 
ดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองใหม่เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม เพ่ือแก้ไขปัญหาและเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์ 
จมใต้น้ํา (ซับเมอร์สซิเบิ้ล) ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๐ เสียง 
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  โอนเพิ่ม รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ 

   เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ้าได้ 450 ลิตร
ต่อนาที จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๙,๓๐๐.- บาท โดยเป็นเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอย
โข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๙,๓00.- 
บาท   
 

เหตุผล 
เน่ืองจากเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 เกิดชํารุดเสียหายตามอายุการใช้งาน จึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดซื้อเครื่องใหม่
เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิม เพ่ือแก้ไขปัญหาและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

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

   เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งใช้ 

มอเตอร์ไฟฟ้า ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออก
เสียง) 



 ๑๖
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


