
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๒  ตุลาคม  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.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘.  นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงศ์   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๑. นายกัณอเนก จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางชมบุญ  หมดมลทิน  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียนเชิญ
นายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประกาศอําเภอเมืองแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ผมจึงขอแจ้งประกาศอําเภอเมืองแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบ ดังน้ี 

 

 ประกาศอําเภอเมืองแพร่ 
           เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๒ 

 

ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีความจําเป็นขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 มีกําหนด 5 วัน ต้ังแต่วันที่ 21 
ตุลาคม 2562 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นในการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบคําสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3145/2561 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ข้อ 5.1 ในผนวก ง. เรื่อง การมอบอํานาจให้นายอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศเรียกประชุม สภาเทศบาลตําบล 
แม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 มีกําหนด 5 วัน ต้ังแต่วันที่ 21 
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

         ประจักร์  จินดาจํารูญ 
        (นายประจักร์  จินดาจํารูญ) 
ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 

นายอําเภอเมืองแพร่ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  

ครั้งที่  ๓  ประจําปี ๒๕๖๒ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่  ๓  ประจาํปี 25๖๒  คราวเมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  25๖๒ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 



 ๓ 
 
   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 

   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๓  ครั้งที่  ๓  ประจาํปี ๒๕๖๒  เมือ่วันที่  ๒๕  กันยายน  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  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งประกาศเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)     แม่หล่าย ดังน้ี 
 

  ประกาศเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
      เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 
และผู้ ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสืออําเภอเมืองแพร่ ที่ 
พร 0023.6/311 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 และนายกเทศมนตรีตําบลแม่ห
ล่ายได้ลงนามใช้บังคับแล้ว 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงประกาศใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

  

 ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
 

    บรรจง  ยัพวัฒนา 
          (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
      นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 

มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 



 ๔ 
 

๓.๒  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งประกาศเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)     แม่หล่าย ดังน้ี 
 

  ประกาศเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
      เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651 – 2565) เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงอาศัย
อํานาจตามข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565 )ในการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 
2562 น้ัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๑๐.๓/ว ๔๐๙๑ ลง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งได้ขยายเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกไปถึงวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ น้ัน 

 

          และตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ร่วมกับประชุมประชาคมตําบลแม่หล่าย ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบล
แม่หล่าย ดังน้ันเทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งอําเภอ และ
ประกาศ ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

     บรรจง  ยัพวัฒนา 
(นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 

นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 

มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
 
 



 ๕ 
 

๓.๓  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  
       เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งประกาศเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)     แม่หล่าย ดังน้ี 
 

  ประกาศเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
       เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑  

        เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ เพ่ือมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นสําคัญ 
ตลอดจนเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่
ประชาชน และตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ร่วมกับประชาคมตําบลแม่หล่าย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เทศบาล
ตําบลแม่หล่าย 

 

ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒0 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

     บรรจง  ยัพวัฒนา 
(นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 

นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 

มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 

๓.๔  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพื่อดําเนินการตาม 
       นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
(ประธานสภาเทศบาล)       ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น 
               เศรษฐกิจ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดครับ 

 
 



 ๖ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น
(นายกเทศมนตรี)      เศรษฐกิจ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําเงิน
สะสมไปใช้จ่ายในการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย  ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๒. ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน  ๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม   ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 
๕. ด้านการศึกษา ทั้งน้ี ต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ น้ัน 
 
ในการน้ี จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จํานวน ๒ รายการ เป็นจํานวนเงิน 
งบประมาณทั้งสิ้น 710,000.- บาท   

 

   ทั้งน้ี ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย ณ วันที ่๑๐ ตุลาคม  
   ๒๕๖๒  มรีายละเอียด ดังน้ี 
 

-  เงินสะสมท่ีนําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้อง 
   ฝากส่ง  ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว และหักสํารองจ่ายเงินสะสมทีม่ีภาระผูกพันแล้ว 
   แต่ยังไม่ได้ดําเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน  24,931,293.91   บาท 
-  สํารองงบบุคลากร           5,500,000.00   บาท 
-  สํารองจ่ายประจําที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า     2,200,000.00   บาท 
-  เงินสะสมคงเหลือ      17,231,293.91   บาท 
-  สํารองกรณีสาธารณภัย               1,723,129.39   บาท 
-  คงเหลือเงนิสะสมที่นาํไปใช้จ่ายได ้    15,508,164.52  บาท 
-  ขออนุมัติใชจ่้ายเงินสะสมครั้งนี ้         ๗๑๐,000.00  บาท 

 
         รายการที่ ๑ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากทางเข้าบ้านสันป่าสัก ถึงบริเวณที่นานายนวล อนุภาค  หมู่ที่ 2  ต.แม่หล่าย  
งบประมาณ 260,000.- บาท 

   - รางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร (ภายใน) 
     ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร   

   

  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์ 
  โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน  
  หน้าที่ 5  ลําดับที่ 7) 

 
 



 ๗ 
 
        ข้อกฎหมาย 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
 

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

      เหตุผล 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เกษตรกรมีนํ้าเพ่ือ 
การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

   ปากทางเข้าบ้านสันป่าสัก ถึงบริเวณที่นานายนวล อนุภาค  หมูท่ี่ 2  ต.แม่หล่าย  
   จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

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

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
ฝายห้วยฝางพร้อมสปิลเวย์ บริเวณฝายห้วยฝาง หมู่ที่ 4  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง  
ต.แม่หล่าย  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 

      - ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 20.00 เมตร 
     สูงเฉล่ีย 3.00 เมตร  พร้อมสปิลเวย์ จํานวน 1 แห่ง 

    
  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์ 
  โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน  
  หน้าที่ 5  ลําดับที่ ๘) 

 

         ข้อกฎหมาย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
 



 ๘ 
 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

      เหตุผล 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้ในการกักเก็บนํ้าเพ่ือทํา
การเกษตร และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  
      หากไม่มีท่านใดอภิปราย ผมขออนุญาตสอบถามในฐานะตัวแทนพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ว่าหาก 

ทางสภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าวแล้ว จะสามารถดําเนินการได้
เมื่อไหร่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์และสามารถใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรได้
อย่างเร็วที่สุด 

 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน
(เลขานุการสภาเทศบาล)       ของโครงการก่อสร้างต่างๆ หากได้รับการอนุมติจากทางสภาให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว ใน 

ขั้นตอนต่อไป ทางฝ่ายงานนโยบายและแผน ก็จะมีการนําเข้าแผนดําเนินงานของ
เทศบาล แต่เน่ืองจากในช่วงปลายปีน้ีจนถึงต้นปีหน้า จะมีโครงการก่อสร้างที่ต้อง
ดําเนินงานตามแผนอยู่เป็นจํานวนมาก รวมถึงโครงการเก่าๆ ที่ยังค้างไว้อยู่ อีกทั้ง
บุคลากรกองช่างซึ่งเป็นผู้ออกแบบและจัดทํารายละเอียดต่างๆ มีจํานวนน้อย ดังน้ันใน
ส่วนน้ี คงจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันใหม่ เพ่ือปรับแผนดําเนินงานโดยจะนํา
โครงการต่างๆ มาจัดเรียงความสําคัญกันว่าโครงการไหนจําเป็นต้องดําเนินการก่อนหรือ
หลัง ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเมื่อมีการ
ปรับแผนดําเนินงานใหม่ ก็ต้องมีการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างไปด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อยต่อไป 

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

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสมโครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 

ฝายห้วยฝางพร้อมสปิลเวย์ บริเวณฝายห้วยฝาง หมู่ที่ 4  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง 
ต.แม่หล่าย  จาํนวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 

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



 ๙ 
 

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางชมบุญ หมดมลทิน  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 

๓.5  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล)       รายการที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อ 

   หน้ีผูกพัน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดครับ 
    

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้มี
(นายกเทศมนตรี)      มติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อ 

หน้ีผูกพัน ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2562 เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในส่วนของคําช้ีแจงงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังน้ี 

 
        รายการที่ 1 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ต.แม่หล่าย ต้ังไว้ ๗๔,000.- บาท 
 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 3 ตําบลแม่หล่าย 
 

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

จุดที่ ๒ บริเวณซอยบ้านนายทา กันทะวงค์ หมู่ที่ ๓ แบบฝาคอนกรีต ขนาดกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จํานวน ๓๐ ฝา พร้อมปรับแต่งขอบ
รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร 
 

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.
25๖2 มาตรา 50 (2) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 



 ๑๐ 
 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๓  
ลําดับที่ ๓ 
 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 3 ตําบลแม่หล่าย 
 

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

จุดที่ ๒ บริเวณซอยบ้านนายทา กันทะวงค์ หมู่ที่ ๓ แบบฝาคอนกรีต ขนาดกว้าง  
๐.4๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จํานวน ๓๐ ฝา พร้อมปรับแต่งขอบ
รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร 
 

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 

 
เหตุผล เน่ืองจากมีรายละเอียดข้อความบางรายการไม่ตรงตามแบบแปลนและ
ประมาณการโครงการก่อสร้างในบางส่วน จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ส่วนของคําช้ีแจงดังกล่าว ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการเดิม  

 
ข้อกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
น้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 
 



 ๑๑ 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการปรับปรุงรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม 

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

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี ผมขออนุญาต 
(นายกเทศมนตรี) แจ้งกําหนดการกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ที่ทางเทศบาล

จะต้องเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
 

          วันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา 08.30 น. จังหวัดแพร่ จัดพิธีวางพวงมาลาเพ่ือน้อม 
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวง
ชนชาวสยาม ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่ทําให้พสกนิกรได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นมา
จนทุกวันน้ี เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
“วันปิยมหาราช” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด
แพร่ ทั้งน้ี ขอเชิญคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าว
และในวันเดียว เวลา ๐๙.๐๐ น. อําเภอเมืองแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ทําความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ณ ถนนสายนํ้าชํา - ร่องฟอง ทาง
หลวงหมายเลข พร ๔๐๑๑ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วัน
คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานที่เปิดกิจกรรม ณ หน่วย
บริการประชาชนตําบลนํ้าชํา ปากทางเข้าวนอุทยานแพะเมืองผี โดยในส่วนน้ีจะขอ
ความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน  
 

 วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เทศบาลตําบลแม่หล่าย จัดงานประเพณีลอยกระทง 
“ย่ีเป็งแม่หล่าย” ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย เริ่มต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการบรรเลงดนตรีไทย ของสภาวัฒนธรรมตําบล
แม่หล่าย การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่หล่าย การแสดงของ
นักเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) 
การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ (ธิดาช้าง) การประกวดร้องเพลง 
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