
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๑๕  กมุภาพนัธ์  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.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๓.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๕.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๖.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๘.  นายขจร  นันท์ชัย   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๙.  นายอลงกรณ์  แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๐. นายอดิเรก  ฮ่องฬะ   พนักงานบริษัท อิมเมจ พลัสฯ 
๑๑. นางสาวสุดฤทัย แสนศิริพันธ์ุ  พนักงานบริษัท อิมเมจ พลัสฯ 
๑๒. นางสาวดนุลดา แสนศิริพันธ์ุ  พนักงานบริษัท อิมเมจ พลัสฯ 
๑๓. นายสุเวศน์  อินสันทราย  พนักงานบริษัท อิมเมจ พลัสฯ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสุเทพ  สุมณฑกลุ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย  (ไปราชการ) 
๒.  นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงศ์   ผู้อํานวยการกองการศึกษา  (ไปราชการ) 
 
 



 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 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัแรก 
(ประธานสภาเทศบาล)    ครั้งที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  

ครั้งที่  ๑  ประจําปี ๒๕๖๑ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๔  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี 25๖๑  คราวเมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  25๖๑ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่  
 
นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน เน่ืองจาก 
(เจ้าพนักงานธุรการฯ) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย สมัยสามญั  สมัยที่ ๔  ครัง้ที่  ๑  

ประจําปี ๒๕๖๑ ในรายงานได้ระบุวันที่การประชุมเป็น วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ซึ่งเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด โดยวันที่ที่ถูกต้องคือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ จึงขออนุญาตแก้ไขวันที่การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ว่ามีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มขีอให้ 

   รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๔  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี ๒๕๖๑  เมือ่วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  25๖๑ 
   จํานวน 1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑  การดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร ๖๐ วัน แยกก่อนทิง้ 
             ระหว่างวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๒  -  ถึงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในระเบียบวาระน้ี ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)      
 

 



 ๓ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ให้ 
(นายกเทศมนตรี) ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสํานึก 

และการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน และเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติ
การ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน ระหว่างวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สําหรับการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย ในช่วงเดือนมีนาคมน้ี จะมีการออกตรวจประเมินการจัดการขยะครัวเรือน
และค้นหาครัวเรือนต้นแบบ ทั้งน้ี จะมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน 
โดยจะมีแบบฟอร์มสํารวจในแต่ละครัวเรือน ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจประเมินแบบไขว้กัน 
ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการของหมู่ที่ ๑ และ ๘ เข้าตรวจประเมินพ้ืนที่หมู่ที่ ๖ 
และ ๗ ส่วนคณะกรรมการของหมู่ที่ ๖ และ ๗ เข้าตรวจประเมินพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ และ ๘ 
เป็นต้น จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมมีติรับทราบ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมครับ 

    

   -  ครบ 15 นาที นางชมบุญ หมดมลทิน เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม ได้นับ 
   องค์ประชุมครบ   จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
๓.๒  รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  
       ประจาํปี ๒๕๖๑ 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(ประธานสภาเทศบาล)    เทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุม 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(นายกเทศมนตรี)     พุทธศักราช  ๒๕๖๐  หมวด ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๓  บัญญัติให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งน้ีได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น ในการน้ีจึงขอสรุปรายงานผลดังกล่าวเสนอต่อ
สภาเทศบาลเพ่ือทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลท่ีแจกให้ทุก
ท่านในที่ประชุม 
 

-  นายกเทศมนตรีได้แจ้งรายงานผลต่อที่ประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร โดยในรายงาน 
ดังกล่าว โดยได้ช้ีแจงบัญชีโครงการท่ีได้ดําเนินการจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมทั้ง
ช้ีแจงบัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมมีติรับทราบ 



 ๔ 
 

๓.๓  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๒ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ในระเบียบวาระน้ี จะเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๒ และกําหนด
(ประธานสภาเทศบาล)    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๖๓ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  

   ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๑  (๒)  สําหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัย 
สามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ี
วัน การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันกําหนด 

และตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒     

มาตรา  ๒๔  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญคร้ังแรก  
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี  ให้เทศบาลกําหนด (วรรค  ๔) สมัยประชุม 
 
สามัญสมัยหน่ึง ๆ  ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอเชิญที่ประชุมเสนอครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกที่เคารพ กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม 
(สมาชิกสภาเทศบาล) สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปี  ๒๕๖๒  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ของปี ๒๕๖๓  ได้แก่ 
การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  ๒๕๖๒  ดังน้ี 
๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
    มีกําหนด ๓๐ วัน   
๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑๔  สงิหาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป

        มีกําหนด ๓๐ วัน   
๓. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป

         มีกําหนด ๓๐ วัน   
 

       และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมยัแรก ประจําปี  ๒๕๖๓  ดังน้ี   
      ต้ังแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๖  คน (นายสมชาย คุ้มทรัพย์,  นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง,  นายบุญเทียร 
   หงษ์พิทักษ์ชน, นายทรงพล รัตนเมืองสอง, นายพิภาค กรุงศรี, นายรัก ชัยยา) 
 



 ๕ 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามท่ีมีผู้เสนอมาน้ี 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอดังกล่าว ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๖๒   
และสมัยแรกของ ปี ๒๕๖๓ 

 
๓.๔ พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ชดุตรวจรายงานการ 

                ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  ตามมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑  
(ประธานสภาเทศบาล)     ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ได้พิจารณาทบทวนการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๑ 
จํานวน ๓ คน ได้แก่  

       ๑) นายประทีป  หล่ายเจ็ด เป็น ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ๒) นายพิภาค กรุงศรี  เป็น กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ๓) นายรัก  ชัยยา  เป็น กรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

 

-  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๒ น้ี จึงขอให้ที่ประชุมได้ 
   พิ จ ารณาทบทวนการแ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ ชุด ดั งกล่ า ว  ว่ า เ ห็ นควร ใ ช้  
   คณะกรรมการชุดเดิม หรือจะให้มีการแต่งต้ังใหม่ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

 
นายทองอินทร์  แก้วภา -  ผมขอเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม เน่ืองจาก 
(สมาชิกสภาเทศบาล) คณะกรรมการชุดดังกล่าว เป็นผู้มีประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี          

จึงขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดน้ี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมต่อไปครับ 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  มีท่านใดจะเสนอร่วมกับ สท.ทองอินทร์ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว ปฏิบัติ
(ประธานสภาเทศบาล)    หน้าที่ตามเดิมต่อไป โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม  -  มีผู้ยกมือเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม 

   เพ่ิมอีก ๑๐ เสียง 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  เมื่อที่ประชุมเสนอให้พิจารณาเป็นคณะกรรมการชุดเดิม รวมเป็นจํานวน ๑๑ เสียง 
(ประธานสภาเทศบาล) จึงถือว่าที่ประชุมสภามีมติให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม ยังคง

ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมต่อไป 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจําปี ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ 

             ตามเดิมต่อไปในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๒ ด้วยจํานวน  
   ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
 
 
 



 ๖ 
 
๓.๕ ญตัติขอความเหน็ชอบให้สถานพีฒันาทีด่นิแพร่ กรมพฒันาทีด่นิ 
      เข้าดําเนนิงานพฒันาแหล่งน้ําขนาดเล็ก ตามโครงการขดุลอกอ่างเกบ็น้าํ 
      ห้วยฝาง  หมู่ที่ ๔  ตาํบลแม่หลา่ย 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้สถานีพัฒนาที่ดิน 
(ประธานสภาเทศบาล)      แพร ่กรมพัฒนาที่ดินเข้าดําเนินงานพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก ตามโครงการขุดลอกอ่าง 

   เก็บนํ้าห้วยฝาง  หมูท่ี่ ๔  ตําบลแมห่ล่าย จึงขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียด 
   ต่อสภาเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ตามที่ประชาชนหมู่ที่ ๔ ตําบลแม่หล่าย  
(นายกเทศมนตรี)     มีความประสงค์ให้ดําเนินการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยฝาง หมู่ที่ ๔  ตําบลแม่หล่าย   

เน่ืองจากในปัจจุบันมีสภาพต้ืนเขิน มีวัชพืชขึ้น และมีตะกอนทับถมเป็นจํานวนมาก
ทําให้ไม่สามารถกักเก็บนํ้า เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บนํ้าทําการเกษตรได้ และทาง
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน 
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ซึ่งมีความพร้อมในการดําเนินการงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว อีกทั้ง สถานที่ดําเนินการโครงการดังกล่าว เป็นที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงมีความจําเป็นในการเสนอเรื่องต่อสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่าย เพ่ือขอความเห็นชอบให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลแม่หล่ายต่อไป 

 

เหตุผล 
เพ่ือให้หน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ กรมพัฒนาที่ดิน สามารถเข้ามาดําเนินงาน
พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ ตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยฝาง หมู่ที่ ๔ 
ตําบลแม่หล่าย 

 

ข้อกฎหมาย 
เพ่ือเป็นไปตามข้อกําหนดของกรมพัฒนาที่ดิน ในการสนับสนุนงานพัฒนาแหล่งนํ้า
ขนาดเล็ก ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 

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

เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ กรมพัฒนาที่ดินเข้าดําเนินงานพัฒนาแหล่งนํ้า 
   ขนาดเล็ก ตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยฝาง หมู่ที่ ๔ ตําบลแม่หล่าย ด้วยเสียง 
   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 

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

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 



 ๗ 
 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางชมบุญ หมดมลทิน  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 
๓.๖  ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๓ 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
(ประธานสภาเทศบาล)        งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ต่อสภาเทศบาล จึง  

   ขอให้นายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการ 
(นายกเทศมนตรี)     โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 256๒ ซึง่ปรากฏว่า 

จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ ที่ได้ต้ังไว้ใน
เทศบัญญัติฯ จึงได้ย่ืนญัตติเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๓  เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการ
ดังกล่าวต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 

-  รายการที่ ๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับแต่งแนวคันดิน 
หมู่ที่ ๕  ต้ังไว้  ๖๑,๐๐๐.- บาท 

 

      ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมปรับแต่งแนวคันดิน บริเวณท่ีดิน
นางทองพูน มีเมือง  หมู่ที่ ๕  ตําบลแม่หล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  
ประกอบด้วย 
๑. งานขุดดินถมคันดินพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง 
๒. งานขุดดินวางท่อระบายน้ํา คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. 
    พร้อมปรับแต่งดินหลังท่อ ตามแบบเทศบาลกําหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  
   พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงและ 
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ หน้าที่ ๑๐ ลําดับที่ ๑๖ 
 

      ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมปรับแต่งแนวคันดิน บริเวณท่ีดิน
นางทองพูน มีเมือง  หมู่ที่ ๕  ตําบลแม่หล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  
ประกอบด้วย 
 



 ๘ 
 
๑. วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร 
    จํานวน ๑ แถว  ๑๒ ท่อน 
๒. ถมปรับแต่งคันดินกว้าง ๔ .๐๐ เมตร ยาว ๑๘ .๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ 

       ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 
    เทศบาลกําหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  
   พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงและ 
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ หน้าที่ ๑๐ ลําดับที่ ๑๖ 

    

   เหตุผล 
เน่ืองจากทางกองช่างได้ทําการสํารวจพ้ืนที่ที่จะดําเนินการแล้ว พบว่าจําเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการและปริมาณงานของโครงการก่อสร้างในบางส่วน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ภายใต้วัตถุประสงค์และโครงการเดิม 

 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

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

เทศบาลตําบลแม่หล่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ โครงการวางท่อระบายนํ้า 

   คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับแต่งแนวคันดิน หมู่ที่ ๕ ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  
   (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
นายอดิเรก  ฮ่องฬะ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(พนักงานฯ บ.อิมเมจ พลัสฯ)   ทางคณะของผมซึ่งเป็นตัวแทนในนามของบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  

ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษางานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
พีเอสที เอนเนอร์ยี ๑ โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง
แพร่ โดยตําบลแม่หล่ายถือเป็นพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในรัศมีรอบโรงไฟฟ้า 5 กิโลเมตร ที่จะต้องมี
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนใน 12 ตําบล ซึ่งในวันน้ีทางบริษัทจะขอ 
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