
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายเที่ยง   กรุงศรี   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายพีรพงศ์  แสงเก่ง   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓.  นายต๋อย    หงษ์บินโบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายสมชาย    คุม้ทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕.  นายทองอินทร์   แก้วภา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖.  นายอดินันท์   หมื่นโฮ้ง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗.  นายบุญเทยีร   หงส์พิทักษ์ชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘.  นายประทปี   หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙.  นายทรงพล   รตันเมืองสอง  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  สุมณฑกลุ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๘.  นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๐. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๑. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง  (ไปราชการ) 
 
 
 



 ๒
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางชมบุญ  หมดมลทิน  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียนเชิญ
นายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๔ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คร้ังที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  

ประจําปี ๒๕๖๓ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามญั 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๑  ประจําปี 25๖๓  คราวเมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  25๖๓ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ    
   สมัยที ่๑  ประจําปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  25๖๓ 
   จํานวน 1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างระเบียบว่าด้วยการใหป้ระชาชนเขา้ฟัง 
      การประชุมและการปรกึษาของสภาเทศบาลตาํบลแม่หลา่ย 
 

ประธานสภาเทศบาล   -  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือ
ไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีสํานึกและ
รักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความต่ืนตัวในการรักซาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้อง
กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ 
การกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม     
พันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๔  
 
 



 ๓
 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนําไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ในการน้ี สภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงขอเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ระเบยีบสภาเทศบาลตาํบลแม่หลา่ย 

ว่าด้วยการใหป้ระชาชนเขา้ฟงัการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

************************* 
 

      ด้วยสภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย ได้พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
เทศบาลตําบลแม่หล่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพ่ิมเดิมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังน้ี 
 

      ข้อ ๑ ผู้ประสงค์ระเข้าฟังการประชุมต้องทําหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือ
ช่ือผู้ขอเข้าฟังการประชุมย่ืนต่อประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยย่ืนลว่งหน้าก่อนวัน
ประชุมสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมือ่ประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมน้ันเข้าฟังการ
ประชุมได้ 
      กรณีที่มผีู้ขอเขา้ฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ 
ทั้งน้ีต้องระบุถึงจํานวนและรายช่ือผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
       กรณีที่มีประชาชนย่ืนความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจํานวนมากและไม่สามารถจัดให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรอื
คณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือ
ในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
    กรณีที่มผีู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมมเีหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถย่ืนความประสงค์ล่วงหน้า
ได้ ให้เป็นดุลยพินิจของประธานสภาเทศบาลเป็นผู้อนุญาต 
 

        ข้อ ๒  ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
   (๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

     (๒) น่ังหรืออยู่ประจําในที่ที่จดัไว้สําหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
      (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการท่ีกระทําให้เสี่อมเกียรติของที่ประชุม หรือ
ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
      (๔) ไมใ่ช้เคร่ืองมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสยีง วิทย-ุเทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจ
รบกวนการประชุมได้ 
      (๕) ไม่นําอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 

   (๖) ไม่นําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
     (๗) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของประธานสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย ที่สั่งโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 
 



 ๔
 

ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่ายดําเนินการ ดังน้ี 
    (๑) จัดทําแบบคําร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    (๒) รวบรวมคาํร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
    (๓) จัดที่น่ังและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม  
 
         ประกาศ ณ วันที่.......เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
           เที่ยง  กรุงศรี 

(นายเที่ยง  กรุงศรี) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

 

 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรค ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สําหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถ่ินให้เป็นไปตามระเบียบที่สภา
ท้องถ่ินกําหนด และข้อที่ ๑๑๗ วรรคสี่ ประธานสภาท้องถ่ินมีอํานาจอนุญาตให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภา
ท้องถิ่นกําหนด 
 

   -  ตามรายละเอียดของร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายที่ได้เสนอดังกล่าว  
        มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ
ร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ 
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง 
จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

๓.๒ ญตัตกิารพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการพฒันาเทศบาล และการคดัเลือก 
      คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายขอเสนอญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล)       พัฒนาเทศบาล และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   เทศบาล เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมายครับ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดให้ 

   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังน้ี 
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หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๘ วรรค ๓ กําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ วรรค ๑ กําหนดให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ทั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .๒๕๔๘  แก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ )  พ .ศ .๒๕๖๑ 
คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ดังกล่าว ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้ 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบท่ีอ้างถึง จึงเห็นควรให้สภาเทศบาลตําบลแมห่ล่ายได้ทําการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป 

 
     - ชุดที่ ๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ในลําดับแรกน้ี จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ คน   
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือได้ครับ 
 

นายทรงพล รัตนเมืองสอง -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือ นายพิภาค  กรุงศรี  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน (นายทองอินทร์  แก้วภา, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง, นายรัก  ชัยยา) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 

นายประทีป  หล่ายเจ็ด  -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือ นายสมชาย  คุ้มทรัพย์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน  (นายต๋อย  หงษ์บินโบก, นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง, นายพิภาค  กรุงศรี) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 
นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง  -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือ นายทองอินทร์  แก้วภา 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
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นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน (นายบุญเทียร  หงส์พิทักษ์ชน, นายประทีป  หล่ายเจ็ด, นายทรงพล   
         รัตนเมืองสอง, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีท่านใดเสนอช่ืออีก ถือว่าสภาเทศบาล 

มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน   ๓  คน  คือ 
๑. นายพิภาค  กรุงศรี   ๒. นายสมชาย  คุ้มทรัพย์  ๓. นายทองอินทร์  แก้วภา 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกลา่ว เป็นคณะกรรมการพัฒนา 

   เทศบาล 
 
-  ชุดที่ ๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ในลําดับถัดไปน้ี จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ประธานสภาเทศบาล)     เทศบาล  จํานวน ๓ คน  ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือได้ครับ 
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือ นายรัก  ชัยยา  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน (นายต๋อย  หงส์บินโบก, นายพิภาค  กรุงศรี, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 

นายทรงพล รัตนเมืองสอง -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือ นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, นายประทีป  หล่ายเจ็ด, นายพิภาค  กรุงศรี,  
   นายรัก  ชัยยา) 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 

นายบุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือ นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน (นายทองอินทร์  แก้วภา, ประทีป  หล่ายเจ็ด, นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง) 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีท่านใดเสนอช่ืออีก ถือว่าสภาเทศบาล 

มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาล  จํานวน   ๓  คน  คือ  ๑. นายรัก  ชัยยา  ๒. นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง      
๓. นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง         

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกลา่ว เป็นคณะกรรมการติดตาม 

   และประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

๓.๓  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คร้ังที ่๑ ต่อสภาเทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตร ี

   ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  
(นายกเทศมนตรี) มีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง

ที่ ๑  โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑ 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้ังไว้  ๑๔๔,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๔๔,๐๐๐.- บาท  
จํานวนเ งินที่ โอนลด  ๗ ,๐00. - บาท   คงเหลืองบประมาณหลั ง โอนลด                 
1๓๗,๐๐๐.- บาท 

 

รวมโอนลด  ๗,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเครื่องเป่าลม จํานวน ๑ เครื่อง  โดย
มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. เป็นเคร่ืองเป่าลมติดเคร่ืองยนต์ 
2. สะพายหลัง 
3. เคร่ืองยนต์ ๒ จังหวะ 
๔. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี 
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๕. ขนาด ๒ แรงม้า 
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

ต้ังไว้ - บาท  งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๗,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๗,๐00.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้เป่าใบไม้และทําความสะอาดฌาปนสถานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
เพราะมีพ้ืนที่กว้างและมีต้นไม้จํานวนมาก ทําให้มใีบไม้ร่วงหล่นจํานวนมาก ทําให้
ต้องใช้กําลังคนจํานวนมากในการทําความสะอาดฌาปนสถานในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี
รายการดังกล่าวไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเคร่ืองเป่าลม ด้วยคะแนนเสียง 
   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้ังไว้  ๑๔๔,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด  ๑๓๗,๐๐๐.- บาท  
จํานวนเ งินที่ โอนลด  ๕ ,๕00. - บาท   คงเหลืองบประมาณหลั ง โอนลด                 
1๓๑,๕๐๐.- บาท 

 

รวมโอนลด  ๕,๕๐๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  รายการเครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ จํานวน ๑ 
เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

- ขนาด ๕ น้ิว (๑๒๕ มิลลิเมตร)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐  
วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที 



 ๙
 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
 

ต้ังไว้ - บาท  งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๕,๕00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๕,๕00.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้เจียรใบมีดเคร่ืองตัดหญ้าในกรณีการตัดหญ้าสองข้างทาง และบริเวณ    
ฌาปนสถาน ทําให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อใบมีดตัดหญ้าและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีรายการดังกล่าวไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงจําเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเคร่ืองเจียร/ตัด แบบมือถือ 
        ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  ต้ังไว้  ๘๐,๐๐๐.- 
บาท  งบประมาณก่อนโอนลด ๔๐,๖๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๑๗,๐๐๐.- 
บาท   คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  ๒๓,๖๐๐.- บาท 
 

รวมโอนลด  ๑๗,๐๐๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐.- บาท  จํานวน ๑  เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 



 ๑๐
 

   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
     รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
     ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
     Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จํานวน 1 หน่วย 

     - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

ต้ังไว้ - บาท  งบประมาณก่อนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพิ่มต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ๑๗,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๗,๐00.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประจําในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานัก
ปลัดเทศบาล เกิดการชํารุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องใหม่ไว้สําหรับใช้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ทั้งน้ี รายการดังกล่าวไม่ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ 
   สํานักงาน ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๔  ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑ 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล)         คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑ 



 ๑๑
    

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
(นายกเทศมนตรี)  รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๔ ได้มีรายการที่จําเป็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง ดังน้ัน จึงได้เสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขอมติให้มีการ
อนุมัติจากที่ประชุมสภา โดยมีรายการดังน้ี 

 

รายการที่ ๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณท่อต้นปินถึงที่นานางจําเนียน ประวัติธรรม หมู่ที่ 4  ตําบลแม่หล่าย  ต้ังไว้  
๘๓๐,๐๐๐.- บาท 
 

      ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณท่อต้นปิน  ถึงที่นา 
นางจําเนียน  ประวัติธรรม หมู่ที่ 4  ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้างภายใน 0.60 เมตร
ลึกเฉลี่ยภายใน 0.70 เมตร  หนา 0.12 เมตร  ยาว 400.00 เมตร 
แบบไม่มีฝาปิด  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (8) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 
  ลําดับที่ 7 
 

      ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณท่อต้นปิน  ถึงที่นา 
นางจําเนียน  ประวัติธรรม หมู่ที่ 4  ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้างภายใน 0.๕0 เมตร
ลึกเฉลี่ยภายใน 0.๕0 เมตร  หนา 0.12 เมตร  ยาว ๕๒๗.00 เมตร 
แบบไม่มีฝาปิด  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (8) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 
  ลําดับที่ 7 
 

เหตุผล 
เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบแปลนรายการลักษณะโครงการและปริมาณงานของ
โครงการก่อสร้างในบางส่วนที่ทําให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ภายใต้วัตถุประสงค์และ
งบประมาณเดิม 
 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 



 ๑๒
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรายการ
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   

บริเวณท่อต้นปินถึงที่นานางจําเนียน ประวัติธรรม หมู่ที่ 4  ตําบลแม่หล่าย  จํานวน 
๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  

 
๓.๕  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปา จากสาม 
       แยกชลประทานสายใหญ่เข้าฌาปนสถาน  หมู่ที่ 5  ถึงไซฟ่อนแม่หล่าย 
       หมู่ที่ 4 ตําบลแม่หล่าย 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล)         สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตําบลแม่หล่าย  จํานวน ๑ รายการ  ขอเชิญ 
       นายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  ตามท่ีเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้รับอนุมัติในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  
(นายกเทศมนตรี)  พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ดําเนินการโครงการขยายเขตประปา โดยวางท่อเมน PVC. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน 13.5 (มอก.) ความยาวรวม 3,950 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการท่ีเทศบาลกําหนด จากสามแยกชลประทานสายใหญ่
เข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ 5 ถึงไซฟ่อนแม่หล่าย หมู่ 4 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕63 เริ่มดําเนินการวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กําหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64  รวม 90 วัน (แบ่งเป็น 1 งวดงาน)  
งบประมาณ 468,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) มีค่าปรับวันละ 
1,170.00 บาท ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพร่ริมยม โดยนายวัชรพงษ์  บุญภา เป็นผู้รับ
จ้าง น้ัน 

จากการตรวจสอบควบคุมงานจ้าง เบ้ืองต้นการขยายเขตประปา ช่วงที่ ๒ จากสาม
แยกถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่เข้าหมู่ที่ ๓ ถึงวัชชิราภรณ์ฟาร์ม วางท่อเมน 
PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว ความยาว ๓๕๕ เมตร พบว่ามีการดําเนินการขยายเขต
ประปาไปแล้วบางส่วน ซึ่งทับซ้อนกันกับการขยายเขตประปา ตามโครงการดังกล่าว 
จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว โดย
แก้ไขแบบรูปรายการท่ีกําหนดในแบบแปลนงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ข้อความเดิมที่ระบุในสัญญา 
ช่วงที่ ๒ จากสามแยกถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่เข้าหมู่ที่ ๓ ถึงวัชชิราภรณ์
ฟาร์ม วางท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว ยาว ๓๕๕ เมตร 
 

ช่วงที่ ๓ จากถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ ถึงนครฟาร์ม หมู่ที่ ๔ วางท่อเมน 
PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว ยาว ๗๕๑ เมตร 



 ๑๓
 

งานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ช่วงที่ ๒ จากสามแยกถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่เข้าหมู่ที่ ๓ ถึงวัชชิราภรณ์
ฟาร์ม วางท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว ยาวรวม ๓๓๐ เมตร แยกเป็น จุดที่ 
๑  วางท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๙๐ เมตร  จุดที่ ๒ วางท่อเมน 
PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒๔๐ เมตร 

 

ช่วงที่ ๓ จากถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ ถึงนครฟาร์ม หมู่ที่ ๔ วางท่อเมน 
PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ น้ิว ยาว ๗๗๖ เมตร 

 
      เหตุผล 

เน่ืองจากมีการดําเนินการขยายเขตประปาไปแล้วบางส่วน ซึ่งทับซ้อนกันกับการ
ขยายเขตประปาตามโครงการดังกล่าว แต่ทั้งน้ียังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการวางขยายเขต
ประปาเข้าถึงอยู่มาก และมีความต้องการใช้นํ้าประปาจากการประปาของเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงพิจารณาเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการละเอียด  โดยยึดระยะและปริมาณงานเดิมตามข้อกําหนดในสัญญา 
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของโครงการและงบประมาณ ซึ่งยังคงคุณลักษณะและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนด จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการแต่อย่างใด 

 
ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังน้ี 

   (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้าง 
 น้ัน ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุก 
 ประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร   
และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดใน
สัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 



 ๑๔
 
มติที่ประชุม -      มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปา จากสามแยก 

ชลประทานสายใหญ่เข้าฌาปนสถาน  หมู่ที่ 5  ถึงไซฟ่อนแม่หล่าย หมู่ที่ 4 ตําบล
แม่หล่าย ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๖  ญตัติขอความเหน็ชอบกรณมีีผู้อุทศิพสัดุใหเ้ปน็กรรมสทิธิแ์ก่เทศบาล 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขอความเห็นกรณีมีผู้อุทิศพัสดุ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 

    
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย  
(นายกเทศมนตรี) ได้รับการอุทิศพัสดุเพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการบริการ

สาธารณะในพ้ืนที่ ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงจําเป็นต้อง
ดําเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ดังน้ี 

 

ข้อกฎหมาย 
อ้างถึงหนังสือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ที่ พร ๐๐๒๓.๔/        
ว ๒๕๔๑  ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ วินิจฉัยข้อหารือของ
กระทรวงมหาดไทย  ในประ เ ด็น เ ก่ียว กับการจั ดซื้ อ จัดจ้ า งตามระ เ บียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ใน 
ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกําหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี” มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับ
พัสดุสําหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคง
ดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีอุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธ์ิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระทําดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถ่ิน และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับ
พัสดุมาแล้วจะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

 

      ดังน้ัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิ 
   แก่เทศบาล โดยมีรายการ ดังน้ี 
 
   รายการที่ ๑ 

ด้วยสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ได้เล็งเห็นความสําคัญของงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและจาก
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเก่ียวกับงานป้องกันและ 



 ๑๕
 
บรรเทาสาธารณภัย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ โดยมติที่ประชุมการประชุมวิชาการ
และการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ 
คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ และที่ปรึกษาสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ 
ประจําปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดซื้อเลื่อยยนต์มอบให้กับสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแต่ละ
จงัหวัด เทศบาลละ ๑ เครื่อง ทั้งน้ี สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ได้ประสานให้สันนิบาต
เทศบาลจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้ส่งมอบให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลเพ่ือใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป 
 

รายการพัสดุที่รับมอบ ได้แก่ เลื่อยยนต์ ยี่ห้อ Stronger รุ่น ST-๕๘๐๐ เป็น
เครื่องยนต์แบบเบนซิน แรงม้า ๖.๕ HP ขนาดเครื่องยนต์ ๔,๘๐๐ วัตต์  ราคา 
๓,๘๘๐.- บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

เหตุผล 
เพ่ือรับเอาพัสดุขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย รับเอาพัสดุรายการดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล ขอได้
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ รับเอาเลื่อยยนต์เป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล ด้วยคะแนนเสียง จํานวน  
   ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี) ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้จัดซื้อ

ครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองเสียงภาคสนาม จํานวน ๑ ชุด เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
งานและกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการของหน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรภาคประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและท่ัวถึงน้ัน ทั้งน้ีตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  ข้อ 10 (4) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรค
หน่ึงในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพ่ิมตาม
ข้อ 7 วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตาม
ความจําเป็น  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 ๑๖
 
น้ัน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลแม่หล่าย  จึงประสงค์ที่
จะมอบเคร่ืองเสียงภาคสนาม ให้แก่ทางเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมของเทศบาลต่อไป 
 

รายการพัสดุทีร่ับมอบ ได้แก่ เครื่องเสียงภาคสนาม จํานวน 1 ชดุ ราคา ๑๘,๕๖๐.- 
บาท  (หนึ่งหม่ืนแปดพนัหา้ร้อยหกสบิบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.  พาวเวอร์มิกซ์ ขนาด 6 CH  จํานวน 1 เครื่อง 
2.  ลําโพงขนาดหน้ากว้าง 12 นิ้ว  จํานวน  1  คู่ 
3.  ไมโครโฟนแบบสายพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร  จํานวน  2 ตัว 
4.  ขาตั้งลําโพง  จํานวน  1  คู่ 
5.  สายลําโพงพร้อมหัวแจ็ค  จํานวน  1  ชุด 
 
เหตุผล 
เพ่ือรับเอาพัสดุขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย รับเอาพัสดุรายการดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ รับเอาเคร่ืองเสียงภาคสนามเป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล 

   ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
๔.๑  แจ้งยกเลิกโครงการก่อสร้าง ประจําปี ๒๕๖๓ จํานวน ๒ โครงการ 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  เชิญนายกเทศมตรีตําบลแม่หล่าย ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยกองช่าง 
(นายกเทศมนตรี)     เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการยกเลิกโครงการก่อสร้าง จํานวน ๒ โครงการ โดยมี 
        รายการ ดังน้ี 

   ๑. โครงการปรับปรุงท่อรับ-ส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร บริเวณที่นานายผดุง มังกิตะ หมู่ที่ ๕  
ตําบลแม่หล่าย โดยวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร จํานวน ๑ แถว ๒๘ ท่อน เป็นรายการที่ต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้รับการอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นเงินจํานวน ๙๑,๐๐๐.- บาท 
เน่ืองจากโครงการน้ีอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา
แม่ยม และได้บรรจุเข้าแผนงานของโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณต่อไป 
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